Jij hebt het in je om
bereik, deelnemers en
het imago van Rozet
te versterken.

Rozet is er voor alle
inwoners van Arnhem en
omgeving. Voor inwoners
met verschillende
achtergronden,
verschillende leeftijden en
verschillende interesses.
Als partner van de
stad op cultureel en
maatschappelijk vlak,
willen we persoonlijke
ontwikkeling voor iedereen
mogelijk maken. Dit doen
we met taal, kunst en
erfgoed.

Samen met de Arnhemmers en organisaties ontwikkelen we culturele en educatieve
activiteiten dichtbij, in de stad en in de wijken. Rozet streeft ernaar een open, inclusieve
organisatie te zijn en diversiteit maken we zichtbaar, voelbaar en hoorbaar in ons programma,
onze producten en diensten. In onze samenwerkingen en in onze organisatie. We groeien mee
met de maatschappij, op het ritme van de stad en haar omgeving.
Om onze missie te vervullen zoeken we een nieuwe collega voor de functie

Medewerker Marketing & Communicatie
(0,8 - 1 fte)
Het team Marketing & Communicatie bestaat uit enthousiaste en betrokken professionals die zich
bezig houden met het optimaal bereiken van de verschillende doelgroepen waardoor steeds meer
Arnhemmers in aanraking komen met de producten, diensten en verhalen van Rozet.
In afstemming met onze corporate strategie ontwikkel je marketing & communicatieplannen voor
de teams: Bieb, Meedoen, Cursus, Onderwijs, Zakelijk en Evenementen & Debat.
Je beheert en houdt goed overzicht over de verschillende projecten en creëert en distribueert
on- en offline content met als doel een beter bereik, meer deelnemers en het versterken van het
merk Rozet. Daarin kun jij je kennis van de klantreis toepassen, (social) media optimaal inzetten en
marketingacties ontwikkelen om de verschillende doelgroepen te bereiken.
Als onze nieuwe collega breng je vakinhoudelijke kennis mee. De woorden humor, positieve
instelling, initiatiefrijk en inlevingsvermogen passen bij je. Verder geef je vorm en inhoud aan de
kernwaarden van Rozet en herken jij je in het volgende profiel:
DNA
• Als zelfstarter ben je gestructureerd en resultaatgericht;
• Je bent een teamspeler en een echte verbinder;
• Je beschikt over tact en doorzettingsvermogen;
• Je geniet van de dynamiek van een sterk veranderende omgeving.
BELONING
Wat hebben we jou te bieden? Een uitdagende nieuwe functie in een organisatie die volop in
beweging is. We starten met een overeenkomst voor de duur van één jaar. De inschaling van deze
rol is op basis van schaal 6 cao Openbare Bibliotheken.
REACTIE
Rozet omarmt diversiteit ongeacht afkomst, cultuur, gender, sociale achtergrond en fysieke
gesteldheid. Rozet streeft ernaar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die
Arnhem rijk is te weerspiegelen. Daarom nodigen we nadrukkelijk iedereen uit om te reageren.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Christian van Ekeris via
Christian.vanEkeris@Rozet.nl. Interesse? Je reactie ontvangen we graag op vacatures@rozet.nl
voor 1 juli 2022. De eerste gesprekken hebben we gepland op dinsdag 5 juli aanstaande.
Wij kijken naar je uit!

