
 

 

Vacature  
Voor de afdeling Marketing & Communicatie zoeken wij een stevige PR & 
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. Ter vervanging van een zwangerschapsverlof zijn wij voor de periode van 8 juli 
tot en met 13 december, op zoek naar een senior communicatie & PR adviseur. Een 
enthousiaste relatiebouwer met aantoonbare ervaring in corporate communicatie en/of public 
relations.  
 

Dit ga je doen: 
Je wordt ruim vier weken ingewerkt door de huidige senior communicatieadviseur. Vervolgens is 
het aan jou om de stad Maastricht te positioneren als ‘the good life capital of Europe’ bij 
journalisten en andere influencers. Dat doe je samen met een junior communicatieadviseur 
waarbij een coachende rol voor jou is weggelegd. Jouw taak stopt niet bij het geven van een 
gevraagd of ongevraagd advies. Jouw kracht zit ook in de executie van steengoede PR-

campagnes, het schrijven/ redigeren van scherpe content of het overtuigen van journalisten op 
(inter)nationaal niveau.   
 
Jij bent: 

 Een ervaren communicatieadviseur/ contentspecialist/ journalist of PR consultant  
 Strategisch inzetbaar. Kan plannen concreet kan uitwerken tot een tactisch niveau. 
 In staat om nieuws te herkennen en te managen. 

 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. 
 Ondernemend en een bevlogen teamspeler.  
 Een mentor voor je collega’s en deelt graag jouw kennis. 

 
Maastricht Marketing biedt: 

Een werkplek met geweldig uitzicht over de binnenstad van Maastricht (in het Dinghuis). Zo’n 
negen fijne en gedreven marcom collega’s. En een tijdelijk contract voor vier dagen in de week 
(salarisschaal 8 – VVV cao).  
 

Ben jij enthousiast? 
Mail vóór 5 juni 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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