
 

 

Vacature  
Voor de afdeling Marketing & Communicatie zoeken wij een junior 
communicatieadviseur 
 
Maastricht Marketing enthousiasmeert bezoekers, bewoners, contentmakers, journalisten en 
andere influencers om de stad te (her)ontdekken. En dan gericht op de dal-dagen en voor een 
langere periode. Voor het marketing & communicatie team zijn wij per direct op zoek naar een 
jr. communicatie & PR professional. Een enthousiaste relatiebouwer met minimaal 2 jaar 
ervaring in corporate communicatie en/of public relations.  
 
Dit ga je doen: 

Je werkt nauw samen met de senior communicatie & PR adviseur om de stad Maastricht te 
positioneren als ‘the good life capital of Europe’. Daarbij geef je gevraagd en ongevraagd advies 
over interne en externe communicatiemiddelen, persbenadering, tekst & stijl, bedrijf je 
influencer marketing of bedenk je een toffe pr-stunt voor (inter)nationaal publiek. 
 
Jij bent: 

 Een (semi-) starter met relevante hbo-opleiding op zak, zoals communicatie, PR of 
journalistiek. 

 In love with Maastricht, net zoals wij. 
 Ondernemend en een bevlogen teamspeler.  
 Iemand die zijn of haar relaties écht raakt. In woord en geschrift. 
 Een topper in het bedenken van concepten of thema’s. 
 Er een met lef. Je zet taal in als wapen. 

 Thuis in mediamonitoring. Jij weet hoe je media-aandacht analyseert. 
 Liefst meertalig. Bij voorkeur kennis van Engels, Duits, Frans. 
 Goed in projectmatig werken: je handelt vanuit een strategie. 
 Een ambitieus persoon. Jij maakt jezelf en de organisatie succesvoller. 

 
Maastricht Marketing biedt: 
Een toffe werkplek met geweldig uitzicht over de binnenstad van Maastricht (in het Dinghuis). 

Een dienstverband voor vier dagen in de week. Met in de eerste instantie een contract voor 6 
maanden dat bij goed functioneren verlengd wordt. Salarisindicatie is €1.878 / €2.504 op basis 

van 38 uur (100%). 
 
Klinkt dit als de perfecte match? 
Dan horen we natuurlijk graag waarom. Mail vóór 30 mei a.s. je motivatie en CV naar 

vacature@maastricht-marketing.nl t.a.v. Marion Jaspers, afdeling P&O. Vragen over de 
vacature? Bel Simone Rutten: 043-3280831. Neem ook alvast een kijkje op 
www.bezoekmaastricht.nl om te zien wat we doen. Wil je weten wie we zijn? Kijk op 
www.maastricht-marketing.nl. 
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