
 

 
Wateropleidingen 
zoekt een enthousiaste, resultaatgerichte en hands-on collega 

Marketing & Communicatie Adviseur 
 
De functie  
Als Marketing & Communicatie Adviseur ben jij een creatieve en nieuwsgierige persoon die proactief en resultaatgericht is, 
oplossingen aandraagt en graag de handen uit de mouwen steekt. Schrijven en het verzamelen van nieuws is een van jouw 
passies waardoor je allround inzetbaar bent. Je weet hoe je onze producten en diensten op de beste manier onder de 
aandacht van klanten kunt brengen en voert dit uit. Met jouw creatieve ideeën werk je met de collega’s  aan het vermarkten 
van nieuwe en bestaande opleidingen, cursussen en andere events.    
 
Wat ga jij doen?   
• Je zet  het merk Wateropleidingen/World Water Academy in de spotlight; 
• Je formuleert het strategisch marketingbeleid - en het PR en communicatieplan en coördineert de uitvoering; 
• Je bent verantwoordelijk voor  alle (digitale en schriftelijke) uitingen en social media van Wateropleidingen/World 

Water Academy; 
• Je zet campagnes op om nieuwe producten/diensten te vermarkten;   
• Je zoekt en vindt nieuwswaarde bij collega’s en klanten en vertaalt dit naar pakkende nieuwsberichten  
• Je ontwikkelt een netwerk met communicatie adviseurs uit de sector; 
• Je adviseert en helpt je collega’s in hun externe PR uitingen. 

Jouw profiel  
Je bent een enthousiaste, initiatiefrijke en flexibele collega met minimaal HBO werk- en denkniveau die van aanpakken 
weet. Je bent klantgericht, dienstverlenend, stressbestendig  en hebt een commerciële inslag. Je schrijft pakkend in 
Nederlands en Engels. Je hebt gevoel voor vormgeving en corporate uitstraling. Je kunt goed zelfstandig werken en ook in 
teamverband.  
 
Wij bieden  
Een interessant werkveld dat volop in ontwikkeling is en waarin je zelfstandig opereert binnen een professionele, open, 
coöperatieve organisatie. Goede arbeidsvoorwaarden in een collegiale sfeer en een innovatieve en dynamische 
werkomgeving.  
 
Jouw reactie  
Heb je belangstelling, stuur dan je  cv en motivatie aan Agnes Maenhout,  directeur van Wateropleidingen, via emailadres 
astrid.nijhuis@wateropleidingen.nl  
 
Onze organisatie  
Wateropleidingen organiseert wereldwijd opleidingen en cursussen, voor mensen die werkzaam zijn in het werkveld water: 
drinkwater, waterzuivering, waterveiligheid, riolering en waterbeheer. De opleidingen worden volgens het concept “voor 
professionals, door professionals” uitgevoerd in samenwerking met docenten uit het werkveld. De waterwereld is sterk in 
beweging, zo ook de wereld van leren en kennisontwikkeling. Wateropleidingen wil blijven innoveren en het groeiend aantal 
opdrachten adequaat uitvoeren.   
 
Nieuwegein, 29 september 2017 
   
 Wateropleidingen:  

Postbus 1410 | 3430 BK  Nieuwegein | telefoon (030) 60 69 400 | e-mail info@wateropleidingen.nl 

Website www.wateropleidingen.nl Volg ons via   
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