De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) zet zich in voor de natuur en het milieu in Zeeland. Wij inspireren
mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving. We treden op als
aanjager, verbinder en beschermer. We staan midden in de Zeeuwse samenleving: actief, open en
integer. Onze kernthema’s zijn; Ruimtelijke Ordening & Landschap, Deltawateren en Circulaire
Economie & Energietransitie.
De Zeeuwse Milieufederatie zoekt per direct een:

Communicatie-Kei (20-24 uur)
Wat ga je doen?
Je staat de pers te woord. Je zoekt actief naar relevante actualiteiten in de regio en signaleert en
communiceert dat naar je collega’s.
Je vertaalt trends naar Zeeuwse kansen en mogelijkheden.
Je kiest samen met de collega’s voor methoden om onderwerpen in de regio onder de aandacht
te brengen. Je bent de spin in het web. Je adviseert, creëert en produceert.
Je initieert publiekscampagnes en genereert daarmee grote regionale impact op onze thema’s.
Je werkt samen met het team aan de identiteit en het imago van de ZMf.
Je adviseert directie gevraagd en ongevraagd
Wat ben jij?
Erg nieuwsgierig, initiatiefrijk, beetje brutaal, eigenwijs (maar niet te), heel zelfstandig,
resultaatgericht, ondernemend, storyteller, trendwatcher, verantwoordelijk en besluitvaardig,
creatief, pionierend, energiek, positief, omgevingssensitief en een geboren taaltovenaar.
Wat heb je?
Affiniteit met onze missie en visie en de werkwijze van onze organisatie;
Hbo werk- en denkniveau;
Meerdere jaren werkervaring op het gebied van communicatie;
Ervaring met online communities, community building, photoshop, beheren en ontwikkelen van
websites, mediavormgeving, CRM;
Ervaring met het ontwikkelen en uitrollen van publiekscampagnes, is een pre;
Aansprekende schrijf- en taalvaardigheid.
Wat kun je?
Goed luisteren;
Volledig opgaan in onze projecten en passende en wervende teksten schrijven;
Mensen aan je binden via sociale media;
Goed organiseren.

Wat krijg je ervoor terug?
Een uitdagende en betekeningsvolle baan in een kleine organisatie met positieve impact in Zeeland.
We bieden een marktconform salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring. Omvang 20 – 24 uur
per week en standplaats Middelburg. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met
mogelijkheid tot verlenging.
Sollicitatieprocedure
Voelt dit goed en passend bij wie jij bent? Dan dagen we je uit om je belangstelling kenbaar te maken
met motivatie en CV en te sturen naar info@zmf.nl t.a.v. Ira von Harras vóór 4 februari 2019.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met directeur Ira von Harras via
06 15674296.

