
Het voorbereiden, plannen en uitvoeren van activiteiten in het kader van

Citymarketing; 

Communicatie over marketingactiviteiten naar betrokken partijen en

media; 

Samenwerkingen opzetten met stakeholders, zoals de Gemeente

Terneuzen en ondernemersverenigingen.

Het strategisch beleidsplan 2021-2026 vertalen naar concrete activiteiten,

projecten en campagnes; 

Het opstellen van uitvoeringsplannen, begrotingen en (financiële)

jaarverslagen; 

Het bewaken van de brand ‘Stad Terneuzen’; 

Het door ontwikkelen van citymarketing en de merkstrategie, zodanig dat

herkenbaarheid, draagvlak en effectiviteit gemaximaliseerd worden; 

De stichting Citymarketing Terneuzen is verantwoordelijk voor de uitvoering

van het Citymarketingbeleid van de Gemeente Terneuzen. Het bestuur van

de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de rol van

voorzitter, secretaris en bestuurslid. 

Onder het bestuur van de stichting is het Bureau Citymarketing Terneuzen hét

uitvoeringsorgaan voor Citymarketing. Het Bureau heeft als belangrijkste

taken: 

Voor het Bureau zoeken wij een professionele Citymarketeer voor 20 a 24 uur

in de week. Naast de dagelijkse leiding heeft de Citymarketeer nadrukkelijk

een uitvoerende rol bij de invulling van de taken van het Bureau. 

Als Citymarketeer van Terneuzen ben je verantwoordelijk voor de volgende

taken: 

CITYMARKETEER

Terneuzen |  20-24u per week |  HBO werk- en denkniveau



Het zorgdragen dat de organisatie zich goed ontwikkelt, doelmatig blijft

en naar behoren functioneert en dat de medewerker Citymarketing

Terneuzen zich kan ontwikkelen in een professionele setting met goede

werkomstandigheden; 

Het verder uitbouwen van de constructieve samenwerking met partijen

die actief zijn op het gebied van wonen, werken en vrije tijd in Terneuzen; 

Het verder uitbouwen van de constructieve samenwerking met de

Gemeente Terneuzen; 

Het coördineren van de werkzaamheden op Bureau Citymarketing

Terneuzen; - Samen met collega’s van andere gebieden in Zeeland en

de relevante brancheorganisaties en kennisinstellingen de provinciale

marketing ondersteunen, regisseren en uitvoeren. - Het werven van

fondsen (sponsorbijdragen, donaties en subsidies); 

Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau; 

Je voelt je thuis in meerdere sectoren zoals bijvoorbeeld wonen en

werken; 

Je hebt aantoonbaar ervaring met (City)marketing, op zowel strategisch

als uitvoerend niveau; 

Je hebt affiniteit met de gemeente Terneuzen en bent bij voorkeur ook

afkomstig uit de gemeente Terneuzen; 

Je bent een (ver)binder en je hebt een uitgebreid, lokaal/regionaal

netwerk; 

Je bent een bruggenbouwer op het snijvlak van overheid en private

sector; 

Je hebt organisatietalent en bent creatief; 

Je beschikt over doorzettingsvermogen en uitstekende communicatieve

vaardigheden; 

Je hebt politieke sensibiliteit, met oog voor realiteit vanuit de bestuurders,

maar met voldoende persoonlijkheid om een zelfstandige positie in te

nemen; 

Je bent flexibel in werktijden. 

Functie eisen 



Het betreft een functie voor 20 a 24 uur per week. De indeling van je

werktijd gebeurt in overleg met het Dagelijks Bestuur en de overige

medewerkers van het Bureau; 

Je vervult de functie van Citymarketeer voorlopig voor de duur van 1 jaar

met optie tot verlenging; 

Marktconform salaris in overleg a.d.v. (werk)ervaring en opleiding.

Bovenstaande combineer jij met financiële en bedrijfseconomische kennis,

gericht op een gezonde financiële positie voor de langere termijn. 

 overige informatie

Word je enthousiast van deze veelzijdige functie en sluit

bovenstaande aan bij jouw profiel? Dan ontvangen wij graag

jouw sollicitatie via kenny@hrzeeland.nl

solliciteer direct

mailto:kenny@hrzeeland.nl
mailto:kenny@hrzeeland.nl

