
 
Stichting Stad & Natuur Almere werkt aan een groene, gezonde en duurzame stad. Het 
verbinden van de inwoners van Almere met de natuur en de duurzame leefomgeving staat 
daarbij voorop. Daarvoor zetten wij drie programmalijnen in: recreatie, educatie en 
participatie. Daarmee bereiken wij jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers en deelnemers aan 
onze activiteiten, 20.000 leerlingen en vele vrijwilligers. Wij werken duurzaam samen met 
partnerorganisaties, scholen en ondernemers in en om Almere. Stad & Natuur beheert en 
programmeert acht eigen locaties, elk met hun eigen karakter, functies en activiteiten. Onze 

activiteiten kom je daarnaast tegen door de hele stad en op scholen. Zo kan elke Almeerder 
dichtbij huis de Almeerse natuur beleven en inspiratie opdoen voor een duurzame 
levenswijze.  
 
Ter ondersteuning van het team programmering zoeken wij per 14 juni 2021 een 
 

Junior medewerker communicatie 

(28-36 uur per week) 
 

Naast twee ervaren communicatiemedewerkers ga je aan de slag met 

 Content bedenken, maken en beheren voor onze social media kanalen (Facebook, 

Instagram, LinkedIn en Twitter). 

 Jij houdt de website en webshop bij. Ervaring met Magento en ModX is een pré. 

 Een nieuwsbrief maken met Mailchimp is voor jou wekelijkse kost.  

 Documenten, posters, afbeeldingen, filmpjes, jij weet alles te bewerken met Adobe 
programma’s zoals Indesign en Photoshop. 

 Jij biedt communicatieve ondersteuning aan collega’s: tekst redigeren, meedenken 
over ontwerpen, uitdenken en uitwerken van communicatieplannen. 

 Met een camera om je nek weet jij alles vast te leggen op beeld. 

 
De persoon die wij zoeken  

 Beschikt over een recent behaald HBO diploma communicatie  

 Schrijft foutloos Nederlands 

 Beschikt over zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

en werkt graag in een klein team  

 Praktische, creatieve collega waar de woorden doener/afmaker/aanpakker op van 
toepassing zijn 

 Is stressbestendig, zelfstandig, oplossingsgericht, nauwkeurig en gestructureerd 

 Is bereid mee te werken aan activiteiten in het weekend 

 Woont in (de directe omgeving van) Almere 
 
Wij bieden jou 
De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 
Er wordt een bij de functie passend salaris geboden, maximaal € 1.800 - €2.000 bruto per 
maand bij een full time aanstelling (36-urige werkweek) op basis van kennis en ervaring. 

Informatie over de stichting vind je op www.stadennatuur.nl.  
Nadere inhoudelijke informatie over de functie kun je inwinnen bij mevr. Rengers, informatie 
over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met mevr. Bronkhorst of mevr. 
Graman. Allen te bereiken via tel. 036-5475050. Schriftelijke motivatie en CV mail je naar 
sollicitatie@stadennatuur.nl. Je reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij ons binnen te zijn. De 
gesprekken zullen gevoerd worden op 25 of 27 mei, de exacte invulling hiervan zal (mede 
door corona) nog worden bekeken.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.stadennatuur.nl/
mailto:sollicitatie@stadennatuur.nl

