
 

 
Communicatiemedewerker Allegoeds Vakanties 
16 uur per week 
 
Standplaats: Lunteren 
 
Vind jij ook dat niemand te oud is voor vakantie? En werk je graag mee om onze vakanties voor 
ouderen goed op de kaart te zetten? Dan maken we graag kennis met jou. We zijn op zoek naar een 
enthousiaste collega die de communicatie voor Allegoeds Vakanties gaat verzorgen.  
 
Wie zijn wij? 
Nooit te oud voor vakantie! Onder dat motto organiseert Allegoeds vakanties voor ouderen die 
zonder ondersteuning niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. We bieden ouderen een fijne 
vakantie en dragen tegelijkertijd bij aan het verminderen van eenzaamheid. Jaarlijks organiseert 
Allegoeds Vakanties zo’n 35 vakanties met in totaal circa 1.000 gasten. Ruim 150 vrijwilligers helpen 
mee om deze vakanties mogelijk te maken. Als stichting beschikken we ook over een eigen, volledig 
aangepast vakantiehotel: Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed. Jaarlijks boeken gasten hier ruim 
13.000 overnachtingen. 
 
Wat ga je doen? 
Als communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van Allegoeds 
Vakanties bij ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Je weet als geen ander hoe je het beste 
communiceert met deze doelgroepen, online en offline. Met jouw creativiteit zorg je voor 
aansprekende content op onze website en social media. Ook het maken van onze jaarlijkse 
vakantiebrochure is bij jou in goede handen. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Opstellen en uitvoeren van het jaarplan 

• Ontwikkelen van social media campagnes 

• Ontwikkelen en plaatsen van content op social media kanalen 

• Onderhouden van de website (WordPress) 

• Maken van de jaarlijkse vakantiebrochure, flyers en andere middelen, in samenwerking met een 
vormgevingsbureau 

• Opzetten van advertentie- en wervingscampagnes (vrijwilligers) 

• Schrijven van persberichten en andere teksten 

• Opstellen en versturen van nieuwsbrieven (Mailchimp) 
 
Dit breng jij mee 
Je hebt een vlotte pen en ervaring met het maken van originele en creatieve content. Voor blogs, 
social media posts, vlogs en SEO webteksten draai jij je hand niet om. Je bent in staat om binnen 
strakke deadlines een sprankelende vakantiebrochure te maken, waar het plezier vanaf spat. Je bent 
daarbij zowel secuur als creatief en houdt de planning goed in de gaten. Verder heb je kennis van en 
ervaring met: 

• MailChimp 

• Google Analytics 

• WordPress 
 
  



 

Je herkent jezelf hierin: 

• Je hebt een positieve instelling en bent praktisch en pragmatisch; 

• Je kunt goed organiseren en werkt planmatig; 

• Je bent professioneel en betrokken; 

• Je bent creatief, enthousiast en  resultaatgericht; 

• Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden; 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep van Allegoeds Vakanties; 

• Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 
 
Je werkomgeving 
Je gaat werken bij een warme, sociale organisatie die service en klantgerichtheid hoog in het vaandel 
heeft. Je vindt ons kantoor op het terrein van groepshotel Het Bosgoed, midden in de bossen bij 
Lunteren. Ons team bestaat uit 7 collega’s die samen de schouders eronder zetten. Onze gasten 
waarderen onze dienstverlening met een 8,6. Ze vertellen ons regelmatig dat de vakantie voor hen 
van grote betekenis was.  
 
Wat bieden wij? 
We bieden een zelfstandige , parttime functie voor 16 uur per week, bij voorkeur verdeeld over 
tenminste drie dagen. Je krijgt in eerste instantie een dienstverband voor één jaar. Daarna kunnen 
we dat bij gebleken geschiktheid omzetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Jouw 
inschaling hangt af van jouw opleiding en ervaring en varieert tussen € 2.526,- en € 3.774,- per 
maand bij een volledig dienstverband.  
 
Informatie en solliciteren 
Meer informatie over stichting Allegoeds vind je op onze website, www.allegoedsvakanties.nl. Heb je 
inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan op contact op met Marjan ter Laan, interim 
communicatieadviseur bij Allegoeds Vakanties. Dit kan op dinsdagen of donderdagen via 
telefoonnummer 0318-48 51 83. 
 
Stuur je sollicitatie per mail aan info@allegoeds.nl. De uiterste reactiedatum is donderdag 28 
oktober. De eerste gesprekken vinden plaats op 4 en 5 november. 
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