
 

 

Ligt jouw toekomst in Kinderdijk? 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is over de hele wereld beroemd om zijn molens en gema-

len. Hier wordt al bijna duizend jaar geschiedenis geschreven, door met slimme techniek en 

oud-Hollandse onverzettelijkheid de eeuwige strijd met het water aan te gaan. Kinderdijk 

staat bol van de historie maar de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, beheerder van het mo-

lencomplex, heeft grote ambities voor de toekomst. De verdieping van de beleving en het 

verhaal van Kinderdijk, vernuftig bezoekersmanagement en uitbreiding van moderne facilitei-

ten zijn in volle gang. Daarom zijn we per direct op zoek naar een nieuwe collega met ge-

voel voor ons Werelderfgoed, die samen met ons het unieke verhaal van het Nederlandse 

waterbeheer wil vertellen. Met ruim 200 vrijwilligers en een team van meer dan 40 vaste me-

dewerkers bouwen we voort op eeuwen geschiedenis en 20 jaar UNESCO Werelderfgoedsta-

tus: een belangrijke verantwoordelijkheid voor wie ons professionele team komt versterken als 
 

Hoofd marketing en communicatie 

(40 uur per week) 

 

Functieomschrijving: 

 

Hoofd marketing en communicatie is verantwoordelijk voor het uitdragen en vermarkten van 

het bijzondere, wereldberoemde verhaal van Kinderdijk als icoon voor Nederlands waterma-

nagement. Daarbij hoort ook het optimaliseren van de aantallen (waardevolle) bezoekers 

aan het Werelderfgoed in Kinderdijk en het optimaliseren van omzet en rendement dat door 

middel van deze bezoekers gemaakt wordt. Passend binnen de doelstellingen en kernwaar-

den van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk als siteholder van het werelderfgoed. 

Verder zorgt hoofd marketing en communicatie ervoor dat de beleving die de bezoeker er-

vaart van het product Unesco Werelderfgoed in Kinderdijk optimaal is. Het openstellen van 

kennis en het stimuleren van de bijzondere beleving zijn hierin kernpunten. Deze functie zorgt 

voor onze communicatie in woord en beeld middels verschillende soorten van communica-

tie. 
 

Hoofd marketing en communicatie: 
− Is verantwoordelijk voor algemene communicatie- en marketingactiviteiten, gericht op 

zowel individueel als groepen; 

− Geeft leiding en coaching aan de afdeling marketing & communicatie (2 personen); 

− Is verantwoordelijk voor het evenementen- en persbeleid; 

− Ontwikkelt en onderhoud de online kanalen; 

− Is betrokken bij alle vormen van communicatie m.b.t. nieuwe producten en optimalisa-

tie van bestaand producten; 

− Ondersteunt het MT bij strategische communicatie naar media, (molen-)bewoners, sta-

keholders, overheden, pers en kritische media; 

− Ontwikkelt en coördineert interne en externe communicatie; 

− Stelt jaarlijks een marketing- en communicatieplan op; 

− Is verantwoordelijk voor onderzoek naar de markt en customer journey; 

− Werkt projectmatig mee aan productontwikkeling; 

− Stelt (mede) een beleid op voor partner- en klantenacties; 

− Ontvangt en communiceert met pers en het creëren van persmomenten. 

 

Bij activiteiten of het ontvangen van pers of andere marketing werkzaamheden, vindt het 

werk ook op avonden of in de weekenden plaats.  

 

Wat vragen wij? 

- HBO werk- en denkniveau en ervaring in een leidinggevende marketing/communica-

tie functie.  

- Kennis van de voor Nederlandse publieksattracties gangbare marketing-, communi-

catie,- verkoopmethoden en –middelen; 

- Kennis met pers/journalistiek; 

- Affiniteit met de erfgoed sector; 



 

- Kennis van omzet- en rendementsverdeling; 

- Goed gevoel voor politieke verhoudingen; 

- Analytisch vermogen; 

- Communicatief zeer vaardig, zowel intern als extern; 

- Het hebben of ontwikkelen van een netwerk in de sector; 

- 7-daagse werkweek mentaliteit; 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 

Wat bieden wij? 

− Een afwisselende en uitdagende functie in een groeiende organisatie, waar ruimte 

bestaat voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.  

− Een goede werksfeer in een leuk, informeel team. 

− Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van    
Recron.  

 

Reactie 

Ben jij die hoofd marketing en communicatie die wij zoeken? Stuur dan voor 12 juli je motiva-

tiebrief met CV naar commercieel manager, Jeanet de Jong: jeanetdejong@molenskinder-

dijk.nl. Zij is ook beschikbaar voor het beantwoorden van aanvullende vragen op telefoon-

nummer 06-41259167. 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2 

2961 AT Kinderdijk 

T:  0031 (0)78-6912830 

W: www.kinderdijk.nl 
 

http://www.kinderdijk.nl/

