
  

 

 

In verband met zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een: 

 

Marketing- en 

communicatiemedewerker 

24 - 32 uur per week 

 

Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers. 

Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten, 

recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan 

als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag.  

 

 

WAAR KOM JE TERECHT?  

Accres is toonaangevend in het behe-

ren en exploiteren van maatschappe-

lijk vastgoed en recreatieve voorzie-

ningen. Accres is hét merk als het 

gaat om maatschappelijke oplossin-

gen en recreatieve activiteiten voor 

jong en oud. Met dat merk heb jij da-

gelijks te maken bij je werkzaamhe-

den op de afdeling Marketing, Com-

municatie & Sales 

 

WAT G A JE DOEN:  

Je vervangt in verband met zwanger-

schapsverlof een groot aantal taken 

van de Communicatiespecialist. Als 

Marketing- en communicatiemede-

werker ben je verantwoordelijk voor 

de interne en externe communicatie 

van Accres. Zo beheer je onder an-

dere het intranet en houd je de  

 

online corporate kanalen actueel. 

Daarnaast ondersteun je de Marke-

teers bij de promotie van de locaties.  

 

WAAR OM WILLEN WE  JOU?  

We zoeken een teamplayer die com-

municatief sterk in woord en schrift 

is. Je draait je hand niet om voor het 

redigeren en de opmaak van (be-

leids)documenten en kan zelfstandig 

en gestructureerd werken. Je komt je 

afspraken na, bent creatief en hebt 

relevante werkervaring. 

 

BEN JE? 

• Klantgericht  

• Flexibel 

• Zelfstandig 

•   Creatief met woorden 

•   Social media fan 

 

Dan zoeken we jou! 

 

WERKTIJDEN EN S TANDP LAATS  

Werktijden en werkdagen vinden in 

afstemming plaats. Je werkt vanuit 

het hoofdkantoor van Accres in Apel-

doorn.  

 

 

WANNEER? 

Medio juni 2019 tot en met 1 no-

vember 2019. 

 

 

WAT KUN JE VAN ONS VER WAC HTEN?  

Je krijgt een dynamische baan in een 

jong en hecht team. Daarnaast heb-

ben wij aantrekkelijke arbeidsvoor-

waarden en je krijgt een marktcon-

form salaris. 

 

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Jeroen Kops, Hoofd Marketing, Communicatie & Sales.  

Kijk voor algemene informatie over Accres op www.accres.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij hanteren de NVP sollicitatiecode. 

 

(06) 31 94 85 14 (Jeroen Kops) 

sollicitaties@accres.nl 

Vóór 28 april 2019 

https://youtu.be/NFilxpQliJk

