
 

 
Vacature junior communicatie & events  

24 uur per week  
 

 
 

 

 

 

 

 

Ben jij een gemotiveerde, energieke en creatieve starter of young professional met een interesse in 
duurzame landbouw en natuur? Heb jij ervaring met sociale media, schrijven, tekstbewerking en vind 
je het leuk om evenementen te organiseren? Dan zoeken wij jou!  

Over Wij.land 

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in 
duurzame bedrijfsmodellen. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te 
werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde 
en sociale waarde. We werken daarbij volgens de Commonland-filosofie (4 waarden, 3 zones, 20 jaar). 
Een belangrijk onderdeel van het werk is om anderen mee te nemen in verhalen en te inspireren om 
zelf aan de slag te gaan. Dit doen we, onder andere, door middel van storytelling aan de hand van 
video’s; het organiseren van inspiratiebezoeken en –bijeenkomsten; onze website en sociale media. 

Solliciteren 

Stuur uiterlijk 9 juli je 
motivatie en CV naar:  
Eva Fransen 
E.Fransen@Wij.land 
06 – 24919565 
Gesprekken vinden in 
de week van 15 juli 
plaats 

Over de functie 

Als medewerker communicatie & events heb je 
een veelzijdige baan, waarin geen dag hetzelfde 
is. Je werkt o.a. aan:  

• Het bijhouden van de sociale media kanalen 
en de website; 

• Maken en versturen van de nieuwsbrief; 
• Beantwoorden van ad hoc vragen, 

interviewverzoeken, etc. 
• Teksten schrijven voor verschillende 

doelgroepen; 
• Opmaken van rapporten, brochures, 

fondsenwervingsproducten en infographics; 
• Organiseren van evenementen, zoals 

Welkom in het Wij.land. 

 

Wie zoeken we? 

• Een enthousiaste starter (0-3 jaar ervaring), 
met een HBO studieachtergrond in 
communicatie,  grafisch ontwerp, 
multimediadesign en/of journalistiek; 

• Iemand met een goed gevoel voor tekst 
(Nederlandse taal) en een creatieve blik; 

• Ervaring met sociale media en Wordpress; 
• Bij voorkeur ervaring met Adobe Creative 

Cloud; 
• Zich goed kan verplaatsen in verschillende 

doelgroepen (boeren, ecologen, 
beleidsmakers); 

• Interesse heeft in de thema’s duurzame 
landbouw en natuur;  

• Goed georganiseerd, sociaal, zelfstandig; 
• Affiniteit met ICT. 

Wat bieden we? 

• Samenwerking met een bevlogen team van doeners die echte 
verandering in het landschap tot stand willen brengen; 

• Bijdragen aan een thema dat volop in de belangstelling staat 
(landbouw en natuur en de verbinding daartussen) 

• Een kantoor op een boerderij, een kwartier fietsen vanaf station 
Abcoude;  

• Veel vrijheid in hoe je je tijd indeelt (in het veld, op kantoor of thuis); 
• Veel ruimte om te leren, dingen uit te proberen en voor eigen initiatief 
• Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  


