
 

Vacature Communicatieadviseur 

Ben jij een gedreven communicatie-expert met hart voor het landschap èn het 
boerenbedrijf? Een denkende doener die makkelijk schakelt tussen een adviserende en 
uitvoerende rol? Een creatieve kracht die graag werkt aan de zichtbaarheid van Wij.land 
en de oplossingen waaraan boeren werken? Iemand die graag dicht bij de praktijk staat, 
maar ook interesse heeft voor de grote opgaven waarvoor de Nederlandse landbouw 
staat? Dan hebben we een spannende functie voor jou. 

Over Wij.land 
Wij.land staat voor een gezond, biodivers en veerkrachtig landschap dat ecologische, 
economische en sociale waarde creëert voor de maatschappij. Zodat wij ons landschap 
beter overdragen aan de volgende generaties.   

Wij.land werkt samen met boeren aan de omslag naar een landbouw met een goed 
financieel perspectief en een positieve invloed op mens & natuur. Wij.land staat daarbij 
naast de boeren die deze richting willen inslaan en helpt ze om hun bedrijf 
toekomstbestendig vorm te geven. 

Wij.land is een snel groeiend lerend netwerk van meer dan tweehonderd boeren in het 
westelijk veenweidegebied. Vanuit ons landelijk gelegen kantoor vlak buiten Abcoude 
werken veertien enthousiaste medewerkers samen met boeren aan het bevorderen van 
regeneratieve landbouwpraktijken en agrarische verdienmodellen. Hierbij betrekken we 
ook burgers en consumenten èn delen we geleerde lessen met overheden, 
natuurorganisaties en bedrijfsleven. 

Wat ga je doen? 
Voor de verdere professionalisering van onze communicatie creëren we nu de nieuwe 
functie van Communicatieadviseur. In deze functie ben je de eerstverantwoordelijke voor 
het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van de communicatiestrategie. Je maakt 
onderdeel uit van het team Organisatie & Management en werkt daarnaast nauw samen 
met collega’s in programmateams. Concreet ga je het volgende doen: 

• Het opstellen en bewaken van een communicatiestrategie die helpt om onze 
doelstellingen te bereiken. 

• Het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Wij.land als 
vernieuwende en inspirerende organisatie die met boeren, natuurorganisaties en 
beleidsmakers werkt aan een toekomstbestendig landschap. 

• Het aansturen van onze online communicatiemedewerker voor het beheer van de 
website en sociale media-uitingen. 

• Het beheren en bewaken van de Wij.land huisstijl, branding en ‘tone of voice’. 
• Het ontwikkelen van communicatiecontent in samenwerking met betrokken 

collega’s. 
• Het ondersteunen van de directeur en programmamedewerkers op het gebied 

van strategische communicatie en publieke projectcommunicatie. 
• Het ontwikkelen en beheren van relaties met onze externe communicatie experts, 

zoals grafisch ontwerpers, filmmakers, webbouwers, tekstschrijvers, fotografen, 
etc. 

• Het onderhouden van pers– en mediarelaties. 
• Het maken van het publieke jaarverslag en ondersteunen van andere externe 

publicaties. 



 

Wie zoeken we? 

• Je bent een allround communicatiespecialist met minstens 5 jaar relevante 
werkervaring. 

• Je hebt HBO of universitair denkniveau en een relevante opleiding. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Goede beheersing van 

Engels is een pré. Je hebt ervaring met het schrijven op B1-niveau en het schrijven 
voor zoekmachines. 

• Je bent in staat om de effectiviteit van onze communicatie te monitoren en te 
analyseren en hebt ervaring met relevante instrumenten hiervoor. 

• Je schrijfstijl is positief en enthousiasmerend met oog voor de inhoud. 
• Je werkt graag samen in wisselend samengestelde teams en behoudt 

gemakkelijk het overzicht. 
• Je beheert en bewaakt de content calendar als basis voor een dynamisch Wij.land 

narratief naar buiten toe. 
• Je brengt graag structuur aan in een dynamische werkorganisatie en neemt 

mensen mee in de verdere professionalisering van onze communicatie. 
• Je bent een zelfstandige en proactieve teamspeler met slagkracht. 
• Je hebt affiniteit met onze doelgroepen en staat onbevooroordeeld in het leven. 
• Je hebt aantoonbare interesse in landschapsontwikkeling, de landbouw en het 

boerenbedrijf. 

 

Wat bieden we? 

• Samenwerking met een jong en bevlogen team van doeners die echte 
verandering in de maatschappij en de markt tot stand willen brengen. 

• Ervaren en benaderbaar management en de kans om heel snel heel veel te leren; 
• Je wordt onderdeel van een internationale beweging van regeneratieve landbouw 

en landschapsherstel, o.a. met onze partner Commonland. 
• Een kantoor op een prachtige boerderij, een kwartier fietsen vanaf station 

Abcoude. Flexwerken is bij ons gewoon. 
• Veel vrijheid in hoe je je tijd indeelt. 
• Veel ruimte om dingen uit te proberen en voor eigen initiatief. 
• Een aanstelling voor 24 tot 32 uur voor 1 jaar, met perspectief op verlenging. 
• Een salaris in de functieschaal medior vakspecialist die loopt van € 2.878 tot           

€ 4.325, inclusief 8% vakantiegeld. 
• 25 vakantiedagen en 6 ADV-dagen op basis van een voltijdsaanstelling. 
• Een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 2.000 per jaar. 
• Startdatum: zo snel mogelijk. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een laptop en mobiele telefoon van 

de zaak en een reiskostenvergoeding, óók als je met de fiets komt. 
 

Solliciteren 
Heb je zin in deze functie en herken je jezelf in het gewenste profiel? Stuur uiterlijk 7 juni 
je motivatie en CV onder vermelding van ‘Communicatieadviseur’ naar contact@wij.land, 
ter attentie van Sven Sielhorst. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 13 juni, bij voorkeur op 13 en 16 juni. 
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