
 

Versie 2019 

Vanaf 2020 zal Lelystad Airport (Schiphol Group) uitgroeien tot hét vakantievliegveld van Nederland. 

Belangrijke pijlers van de vernieuwde luchthaven zijn goede bereikbaarheid, regionale 

werkgelegenheid en aandacht voor haar directe omgeving door middel van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, innovatie en proactieve regionale samenwerking. De Lelystad Airport 

organisatie maakt een belangrijke transformatie door van een recreatie luchthaven naar een 

luchthaven met commerciële passagiersvluchten.  

Ter uitbreiding van ons communicatieteam, zijn we op zoek naar een: 

Medewerker Marketing & Communicatie 

Zelfstarter | Creatief | Proactief 

(Fulltime, 36 uur) 

Als medewerker marketing & communicatie kom je te werken in het communicatieteam dat in totaal uit 

3 personen zal bestaan: een senior communicatie adviseur, digital communicatie medewerker en 

jijzelf. Het vliegveld is nu nog in aanbouw, maar zal na opening volledig up & running zijn.  

Jouw verantwoordelijkheden: 

Met elkaar ben je verantwoordelijk voor het communiceren over Lelystad Airport, haar producten & 

diensten.  

Daarnaast zijn jouw resultaatgebieden en verantwoordelijkheden: 

 Onderzoeken en adviseren over de te gebruiken marketing- & communicatiemiddelen en het 

zo efficiënt mogelijk inzetten van deze middelen ten behoeve van het verder verbreden van 

het politiek/maatschappelijk draagvlak. 

 Mede opstellen en actueel houden van de communicatiekalender.   

 Het initiëren van evenementen en andere activiteiten ten behoeve van het verder verbreden 

van politiek/maatschappelijk en intern draagvlak, alsmede de coördinatie en uitvoering 

hiervan. 

 Het tijdig signaleren en inspelen op kansen en trends in de markt op gebied van marketing & 

communicatie. 

 Het bewaken en coördineren van de huisstijl. 

 Het voeren van de redactie over in- en externe niet commerciële publicaties ten behoeve van 

alle communicatiekanalen (websites, events, nieuwsbrieven, bedrijfspresentaties etc.). 

 Deelnemen aan verschillende projectgroepen met interne en externe partners en een bijdrage 

leveren vanuit de eigen expertise op gebied van communicatie. 

 Het incidenteel geven van presentaties en/of rondleidingen aan belangstellenden en/of 

externe relaties.  

 Het bouwen aan een goed netwerk en het onderhouden van contacten met regionale pers 

(o.a. perswoordvoering, film- en mediaverzoeken) en externe regionale partijen. 
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Jouw toegevoegde waarde: 
 

Jij beschikt, als medewerker marketing & communicatie, minimaal over een afgeronde HBO opleiding 

in de richting van marketing en/of communicatie. Daarnaast heb je minimaal 3 jaar relevante 

werkervaring in een soortgelijke functie en ben je gewend om te werken in een complexe en 

commerciële omgeving waar customer experience een belangrijke rol speelt. 

Ten slotte: 

 denk je vanuit kansen 

 je bent een zelfstarter en kunt met een grote mate van vrijheid werken 

 je hebt lef en bent creatief 

 je bent besluitvaardig, communicatief sterk en daadkrachtig 

 is incidenteel op flexibele tijden werken geen probleem 

 ben je gewend te werken in een Windows omgeving 

 beheers je de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift uitstekend.  

What’s in it for you? 

Naast een passend salaris (min € 3.493,19 – max € 4.618,50), conform de arbeidsvoorwaardenbundel 

van Lelystad Airport, op basis van een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 

biedt Lelystad Airport een dynamische en afwisselende werkomgeving waar te midden van 

enthousiaste collega’s, meer dan voldoende ruimte is om eigen talenten in te zetten en verder te 

ontwikkelen. 

Interesse?  

We zien je cv en motivatie graag tegemoet via vacatures@lelystad-airport.nl, dit kan tot uiterlijk 3 

maart. 

Heb je inhoudelijke vragen over deze functie, neem dan contact op met Jessica van Breda, Senior 

Communicatie adviseur, via breda@lelystad-airport.nl 

Heb je vragen over het proces neem dan contact op met HR, Sabrina Vorstenbosch, 

vacatures@lelystad-airport.nl 

NB: Sollicitanten dienen rekening te houden met onderstaande data t.b.v. de sollicitatie gesprekken: 

1e ronde: 5 en 12 maart 

2e ronde: 13 en 14 maart 

Een casus kan onderdeel uitmaken van deze sollicitatieprocedure. 

 


