
 

 

 

Vacature  
 

Maastricht Marketing is op zoek naar een zelfstandige en ervaren 
medewerker P&O (0,5 Fte) 
 
Organisatie: 
De Stichting Maastricht Marketing is een citymarketing organisatie die de (regio) Maastricht 
(inter)nationaal profileert. Doelstelling van Maastricht Marketing is economische omzet voor de 
stad te genereren door de merkpositionering van Maastricht te versterken en de promotie van 
Maastricht als “stad om te bezoeken, wonen, studeren en te werken”  te stimuleren.  
 

Er wordt gewerkt vanuit drie afdelingen, te weten: Maastricht Marketing, Exploitaties 
(Maastricht for Groups & Events en Maastricht Underground) en het Maastricht Visitor Center. 
De organisatie bestaat uit circa 150 medewerkers. 
 
Functieomschrijving: 
Als medewerker P&O ben je verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het P&O-

beleid van de organisatie. 

 
Tot je takenpakket en functieverantwoordelijkheid behoren onder meer: 

 Het opstellen van arbeidsovereenkomsten; 
 Het fungeren als casemanager in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter; 
 Het ondersteunen en adviseren van het management aangaande diverse personele 

vraagstukken; 

 Het bewaken van termijnen; 
 Het fungeren als vraagbaak voor medewerkers ten aanzien van 

arbeidsvoorwaardenregeling/ cao/ wet; 
 Het signaleren van, het anticiperen op en het adviseren over nieuwe wet- en 

regelgeving en wijzigingen in arbeidsvoorwaardenregeling/ cao; 
 De procesbewaking en aansturing aangaande ARBO-zaken (RI&E, preventiemedewerker, 

BHV etc.); 

 De begeleiding bij werving & selectie; 
 Het ondersteunen van de afdeling Finance aangaande administratieve werkzaamheden. 

 
Functie eisen/competenties: 

De medewerker P&O is/heeft: 
 Zelfstandig, doortastend en pro-actief; 

 Communicatief vaardig; 
 Enthousiast, collegiaal en toegankelijk; 
 Inlevingsvermogen; 
 Organisatiesensitief; 
 Pragmatisch ingesteld; 
 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting P&O; 
 Inmiddels minstens 5 jaar ervaring in een zelfstandige P&O-functie. 



 

 
Maastricht Marketing biedt: 

Een uitdagende functie, een grote mate van zelfstandigheid in een enerverende organisatie, een 
plezierige werksfeer en een enthousiast en collegiaal team. Het betreft een functie voor 19 uur 
per week. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao/ arbeidsvoorwaardenregeling 
voor de VVV en zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
 

Vragen/sollicitaties: 
Voor vragen met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Anke Perey via 043 350 
62 69. Motivatiebrief, CV en pasfoto zien we graag tegemoet en kun je tot en met maandag 7 
januari sturen naar vacature@maastricht-marketing.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op 

donderdag 17 januari. 
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