
Vacature medewerk(st)er marketing & communicatie 

Is marketing en communicatie helemaal jouw ding? En ben je toe aan een zelfstandige 

baan waarin je volledig je ei kwijt kan? Wij zijn op zoek naar een marketingmedewerker die 

ons vanaf 1 oktober minimaal 16 tot maximaal 24 uur kan ondersteunen. 

De belangrijkste taken zijn: social media kanalen beheren (Facebook, Instagram, LinkedIn 

en YouTube), commerciële mailingen schrijven, het actueel houden van onze website en 

andere communicatiekanalen zoals ‘mijnDeltaMarina’, grafische vormgeving en tenslotte 

het verder professionaliseren van Delta Marina op marketinggebied. Een verantwoordelijke 

functie waarin je alle vrijheid krijgt en je zowel adviseur als uitvoerder bent! Afhankelijk van 

jouw wensen en ervaring is de functie in samenspraak met de directie naar wens in te 

kleden.  

 

Over Delta Marina: 

Delta Marina is een full service jachthaven gelegen aan het Veerse Meer, centraal in 

Zeeland.  In de afgelopen 50 jaar is deze familiehaven uitgegroeid tot een jachthaven die 

van alle gemakken is voorzien. Naast de jachthaven, is er een watersportwinkel, technische 

service bedrijf, restaurant ’t Veeruus, verhuur van luxe zeil- en motorschepen, de verkoop 

van zeil- en motorschepen en de verhuur van daysailors en sloepjes. Een uitgebreid en 

dynamisch bedrijf. 

 

Over jou: 

Teksten/persberichten schrijven is voor jou geen probleem, je bent commercieel ingesteld 

en creatief, innovatief en communicatief vaardig. Daarnaast toon je initiatief en kun je 

uitstekend zelfstandig werken. Je weet op een enthousiaste en gedreven manier de online 

en offline activiteiten van ons bedrijf naar een hoger level te tillen. Als specialist ben je dan 

ook in staat om onze marketingbehoeften effectief te vertalen en te realiseren. 

 

Je verantwoordelijkheden: 

Jij bent de beste en enthousiaste tekstschrijver; 

Jij vindt slimme manieren om meer bezoekers op onze website te krijgen; 

Jij begeleidt én verrast onze bezoeker met een briljante klantreis, of het nou via google, e-

mail of social media is; 

Jij kan multitasken als geen ander: je schakelt moeiteloos tussen content, social media, 

advertenties, testen en Google Analytics; 

Jij signaleert alle mogelijke obstakels die een potentiële reservering in de weg kunnen 

staan; 

het is een pré als het Adobe pakket beheerst of met Canva of Indesign kan werken, zodat 

je ook op grafisch gebied het nodige voor ons kan betekenen; 

En jij wordt natuurlijk een trotse ambassadeur van ons bedrijf. 

 

 

 



 

Wat is mooi meegenomen: 

Een HBO opleiding (of verdiepende minor) gevolgd richting marketing en communicatie 

Je bent op de hoogte van de laatste trends, ontwikkelingen en innovaties van online 

marketing; 

Je, naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, ook Engels, Duits en Frans 

spreekt/schrijft. 

Je waterrecreatie ervaring hebt; 

Je bent enthousiast en gedreven om Delta Marina te helpen door ontwikkelen naar de next 

level. 

Word jij onze nieuwe marketingmedewerker?! 

Mail dan je korte, overtuigende motivatiebrief samen met je CV naar 

homeport@deltamarina.nl 

Je krijgt de kans en de vrijheid om ons bedrijf verder te professionaliseren op 

marketinggebied en gaat daarbij onderdeel uit maken van een hecht team in een écht 

familiebedrijf! 
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