
 

 
Functie medewerker marketing, pr en communicatie (0,4-0,5 fte) 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 

Werkprocessen en 

ondersteuning staf: 

Verantwoordelijk voor  

de uitvoering van 

werkzaamheden op het  

eigen werkterrein ter 

ondersteuning van de 

staf.  

 

Resultaten: 

Werkzaamheden sluiten 

aan bij de behoefte van 

de organisatie.  

 Biedt ondersteuning aan de collega’s door de uitvoering van 

operationele taken en werkprocessen. 

 Is uitvoerend en ondersteunend bij het ontwerpen van en vormgeven 

aan promotiemiddelen. 

 Ondersteunt op het gebied van de promotionele vormgeving van 

activiteiten rond producten en diensten, de inrichting en uitstraling 

en het gebruik van communicatiemiddelen voor het aanbieden van 

producten en diensten. 

 Biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitwerken van marketing-

en communicatieplannen. 

 Adviseert bij aanschaf of vervanging van middelen. 

 

 

Contacten: 

Uitvoerend betreffende 

interne en externe 

communicatie.  

 

Resultaten: 

Correct uitgevoerde 

contacten.  

 Is aanspreekpunt voor vragen van in- en externe klanten en 

leveranciers binnen het eigen werkterrein. 

 Is verantwoordelijk voor een klantgerichte telefoonbeantwoording, 

schriftelijke correspondentie en representatieve ontvangst van 

externe relaties. 

    Ondersteunt de externe communicatie door het verzorgen van mailings 

en correspondentie (per post en per mail).   

Deskundigheid: 

Brengt kennis en kunde 

van buiten de 

organisatie in en brengt 

nieuwe vaardigheden in 

de praktijk. 

 

Resultaten: 

Draagt bij aan de 

ontwikkeling en 

professionalisering van 

de organisatie. 

 Neemt deel aan webinars en presentaties over nieuwe 

ontwikkelingen in het veld. 

 Deelt (nieuwe) kennis met de Stafmedewerker Marketing, PR & 

Communicatie en brengt nieuwe kennis in organisatie in. 

 Doet actief mee aan (bij-)scholing georganiseerd door de werkgever 

of neemt zelf initatief tot ontwikkeling. 

 Brengt nieuwe kennis op vakgebied in praktijk. 

Bevoegdheden:  De Medewerker Marketing, PR & Communicatie geeft geen leiding 

aan medewerkers, werkt zelfstandig en valt onder de 

eindverantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder.   

 

Werk- en denkniveau: 
MBO4 

 Operationeel niveau.  

Functieschaal   6 CAO Bibliotheken 

 



 

 
Interesse? 

Stuur voor maandag 11 oktober voor 12:00 uur je brief met cv naar vacatures@bibliotheekkerkrade.nl  

ovv vacature medewerker marketing, pr en communicatie. 

 

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

mailto:vacatures@bibliotheekkerkrade.nl

