
PR coördinator Natuurbegraafplaats Geestmerloo m/v 
 
In de eerste helft van 2020 wordt Natuurbegraafplaats Geestmerloo gerealiseerd in het nieuwe 
natuurgebied van Geestmerambacht. Een bijzonder project waarin natuurontwikkeling en 
begraven hand in hand gaan. Wij zijn op zoek naar iemand die begrijpt dat voor deze bijzondere 
begraafplaats kwaliteit en een klantgerichte dienstverlening cruciaal zijn. 

 

Wat verwachten wij van jou? 
Als PR coördinator ben je bepalend voor de communicatie, positionering en het imago van dit unieke 
natuurgebied. Dit houdt in dat je: 
 

 verantwoordelijk bent voor het opzetten, bewaken en uitvoeren van het PR beleid, 
marketingcommunicatieplan en de bijbehorende jaarplannen. 

 verantwoordelijk bent voor de organisatie van allerlei evenementen zoals open dagen, beurzen en diverse 
andere natuur- en cultuuractiviteiten. 

 in overleg met de landelijke PR coördinator communicatiemateriaal ontwikkelt, mediacampagnes uitzet 
en externe bureaus aanstuurt. 

 persberichten en publicaties verzorgt en nauwe relaties onderhoudt met de pers. 

 zorgt voor prettig leesbare berichtgeving via websites, nieuwsbrieven en online media (Facebook, Twitter 
etc.). 

 creatief bent in de communicatie met diverse doelgroepen en intermediairs. 

 een netwerk opbouwt en onderhoudt dat relevant is voor het maatschappelijk en bedrijfsmatig 
verantwoord functioneren van de natuurbegraafplaats. 

 houdt van de natuur in al zijn facetten en dat je je bewust bent van de synergie tussen mens en natuur. 

 alle activiteiten meet ten behoeve van analyse en kwaliteitsverbetering. 

 rapporteert aan de beheerder en regelmatig overlegt met de landelijke PR coördinator. 

Naast bovenstaande activiteiten sta je net als je collega’s klaar voor iedereen die de natuurbegraafplaats 
bezoekt. Je geeft voorlichting, geeft rondleidingen en voert de bijbehorende administratieve taken uit.  

 

Basis voor succes 
Je hebt minimaal een HBO niveau en 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring. Je bent proactief en 
ondernemend en een sterke netwerker. Onze warmte en betrokkenheid kun je zowel mondeling als schriftelijk 
moeiteloos uitdragen. Social Media heeft voor jou geen geheimen meer en voor een groep mensen je verhaal 
doen, vind jij net zo prettig. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar en flexibel in de weekenden en 
drukke periodes. Het is vanzelfsprekend dat je affiniteit hebt met natuur, cultuur en natuurbegraven. 
 
 

Interesse in deze functie?  
Mail je brief met motivatie, CV en een pasfoto voor 1 april 2020 naar vacature@dunweg.nl. Voor meer inlichtingen 

kun je bellen met Ingrid Brunemann, telnr 023-5633544.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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