Europa is dichterbij dan veel mensen denken. De Eems Dollard Regio (EDR), in 1977 opgericht en ook
wel “Europa in het klein” genoemd, ontwikkelt en voert dagelijks talloze grensoverschrijdende
projecten uit samen met partners in de regio, die ondersteund worden vanuit de Europese Unie.
Dit gebeurt vanuit de EDR in het kader van het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”.
Van projecten waarbij grote ondernemingen in de regio samenwerken aan grensoverschrijdende
innovatie tot kortlopende initiatieven zoals scholenuitwisselingen. Om deze projecten (nog)
zichtbaarder en tastbaarder te maken zoekt de EDR op korte termijn een:

Vacature: Communicatiemedewerker met internationale &
digitale oriëntatie (1.0 FTE)
“Netwerk met toekomst”, dat is de slagzin van de EDR en ook de best passende beschrijving van jouw
toekomstige dynamische werkplek. Zo wordt met verschillende partners (van overheid tot MKB) uit
Noord-Nederland en uit de regio Weser-Ems (Noordwest-Duitsland) dagelijks samengewerkt aan
economische en culturele thema’s. Wij zoeken dan ook iemand die in staat is om de positieve
resultaten van(uit) dat netwerk voor én met anderen zichtbaar te maken via meerdere en diverse
mediakanalen. Bezit jij meerdere van de onderstaande kwaliteiten en draai jij je hand niet om voor
het werken met en uitbouwen van CMS-systemen, redactionele werkzaamheden en grafische
vormgeving? Dan komen wij graag met jou in contact!
De kwaliteiten die jij in huis hebt:
-

Affiniteit met traditionele, maar vooral digitale communicatie waaronder het schrijven voor
en opzetten, onderhouden en beheren van CMS-systemen (Wordpress, Mailchimp etc.)
HBO-werk- en denkniveau
Werkervaring en/of afgeronde opleiding in de richting communicatie/webdesign/vormgeving
is een pré
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Goede kennis (of bereidheid deze op te doen) van de Duitse taal (gesproken)
Zelfstandigheid, flexibiliteit en pragmatisme zijn jouw kernwoorden
In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer

De werkzaamheden concentreren zich op:
-

De opzet en (redactionele) verzorging van een nieuw grensoverschrijdend mediaplatform
Algemene redactionele werkzaamheden voor website / nieuwsbrief / social media
Begeleiding van nieuwe projecten op het vlak van communicatie- en PR

Wij bieden:
-

Een afwisselend en verantwoordelijk takenpakket in een grensoverschrijdend team
Goede arbeidsvoorwaarden conform CAR UWO (cao-gemeenten)
Mogelijkheden tot doorgroei en ontwikkeling in internationale setting
Veel vrijheid om werkzaamheden zelf in te delen. Vanuit de standplaats Bad Nieuweschans
trek jij de regio in om verhalen, input en materiaal te verzamelen
In eerste instantie een fulltime dienstverband voor de duur van maximaal 2 jaar

Solliciteren?
Herken jij je in deze functieomschrijving en ben jij de persoon die wij zoeken? Dan zien wij graag
jouw sollicitatie en curriculum vitae (vormvrij) vóór 15 januari 2019 in het Nederlands (of Duits) per
e-mail aan edr@edr.eu tegemoet. Vermeld daarbij als onderwerp “Sollicitatie
communicatiemedewerker (1.0 FTE)“. Na de genoemde deadline wordt per e-mail informatie
verstrekt aangaande het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.
Vragen en meer informatie:
Voor vragen met betrekking tot de functie kan telefonisch contact opgenomen worden met Florian
Agterhuis of Mario Rauch via 0597-521912. Uiteraard kan de vraag ook per mail gesteld worden via
edr@edr.eu. Vermeld daarbij in het onderwerp duidelijk dat de vraag betrekking heeft op deze
functie en aan wie deze gericht is.
Meer informatie over de EDR is te vinden op www.edr.eu. Meer informatie over het INTERREG V Aprogramma “Deutschland-Nederland” is te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

