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COMMUNICATIEMEDEWERKER (16 – 24 UUR) 

Wil jij binnen een groene organisatie aan het werk als allround communicatiemedewerker? Dan 

zijn we op zoek naar jou. 

Wie of wat is O-gen? 

Gebiedscoöperatie O-gen werkt met ruim 280 leden aan projecten in het landelijk gebied van de 

Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Leden zijn gemeenten, waterschappen, 

maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, ondernemers en particulieren. 

Samen willen we het landelijk gebied ontwikkelen: innovaties opstarten, projecten uitvoeren en 

resultaten behalen. Dit doen we op het gebied van landbouw, duurzame energie, sociale innovatie, 

cultuur en recreatie en natuurontwikkeling. 

Wat ga je doen? 

Als communicatiemedewerker lever je een belangrijke bijdrage aan het vertellen van het verhaal van 

O-gen. Jouw doel is om onze naamsbekendheid en zichtbaarheid te vergroten. We beschikken 

hiervoor over verschillende middelen: een website, beeldbank, ledenplatform, sociale media, 

digitale nieuwsflits en ledenmagazine. Ook organiseren we iedere maand het O-gen Open Café, 

waarin mensen, ontwikkelingen en innovaties samenkomen. Samen met je collega communicatie-

medewerker ben je verantwoordelijk voor de corporate communicatie, projectcommunicatie, 

interne communicatie en het vergroten van de ledenbetrokkenheid. Je hebt een uitvoerende rol en 

draagt bij aan de vernieuwing van onze communicatie, marketing en branding. Je ziet kansen hoe 

we slim gebruik kunnen maken van nieuwe media en middelen om het merk O-gen te versterken. 

Wie zoeken we? 

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie, marketing, digitale 

(multi)media of journalistiek met tenminste drie jaar relevante werkervaring. Met jouw kennis en 

kunde weet je een verbindende rol te vervullen. Jij zorgt ervoor dat jouw collega’s en de leden van 

O-gen met ons verhaal op pad gaan. Je hebt affiniteit met het werk van O-gen of bent nieuwsgierig 

naar wat we doen. Je kent de taal van jong en oud en boeren en buitenlui, maar begrijpt ook de  

consument in de stad. Je bent: 

 Betrokken en ondernemend; je hebt hart voor de zaak en steekt je handen uit de mouwen. 

 Tekstschrijver en redacteur; je haalt informatie en nieuws op en kunt dit helder verwoorden. 

 Team- en communitybuilder; je bouwt relaties op met projectleiders en -medewerkers, 

leden, pers en communicatieadviseurs. 

 Planner en organisator; je voert een proactief communicatiebeleid uit, voorziet mogelijke 

knelpunten en houdt vast aan je planning. 

 Grafisch onderlegd en digitaal vaardig; je kunt werken met Adobe Photoshop en Wordpress 

en bent bekend met Google Analytics, Adwords of Hootsuite. 
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Wat bieden wij? 

We bieden je een allround functie voor minimaal 16 uur en maximaal 24 uur per week in een kleine, 

groeiende en snel veranderende organisatie. Het salaris bedraagt tussen de € 2.525,- en € 3.585,- 

bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week). Inpassing in de salarisschaal is afhankelijk van 

relevante werkervaring. De aanstelling is voor de duur van één jaar. Tot slot kom je te werken op een 

prachtig fort in het Grebbelinie Bezoekerscentrum in Renswoude. Net even wat anders. 

Ben jij onze nieuwe communicatiemedewerker? Stuur dan uiterlijk 22 oktober aanstaande je cv en 

motivatie op naar info@o-gen.nl. Neem voor meer informatie contact op met Marieke Reijneker 

(Leden & Communicatie) via m.reijneker@o-gen.nl of bel naar 033 - 277 6390. Voor meer informatie 

over O-gen kijk je op www.o-gen.nl. Het navragen van recente referenties kan deel uitmaken van de 

procedure. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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