
 

 

Ligt jouw toekomst in de geschiedenis van Kinderdijk? 

 

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

malen. 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, digitali-

sering van bezoekersopties en uitbreiding van moderne faciliteiten zijn in volle gang. Daarom 

zijn we per direct op zoek naar nieuwe collega's met gevoel voor ons Werelderfgoed, die sa-

men met ons het unieke verhaal van het Nederlandse waterbeheer willen blijven vertellen. Zo 

kunnen elk jaar honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld in Kinderdijk onze strijd 

met het water komen beleven. Met ruim 200 vrijwilligers en een team van meer dan 40 vaste 

medewerkers bouwen we voort op eeuwen geschiedenis en 20 jaar UNESCO Werelderf-

goedstatus: een belangrijke verantwoordelijkheid voor wie ons professionele team komt ver-

sterken als      

Senior Communicatie (M/V) 
Fulltime 

Functieomschrijving: 

Zorgen dat de beleving die de bezoeker ervaart van het product 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 communicatie. 

 

Onze seniormedewerker communicatie: 

 Stelt informatie open op een wijze die past bij onze doelgroep; 

 Betrokken bij alle vormen van communicatie m.b.t. nieuwe producten en optimalisa-

tie van bestaande producten; 

 Stuurt externe communicatie- en Pr-partners aan; 

 Het opstellen en onderhouden van een communicatieplan; 

 Ondersteunt de directie bij communicatie met overheden, pers en kritische media; 

 Ondersteund de directie bij strategische communicatie naar media, bewoners en sta-

keholders; 

 Coördineren en produceren van interne en externe nieuwsbrieven; 

 Beheert beeld en tekst voor partneracties en levert artikelen aan;  

 Ontvangt en communiceert van/met pers/creëert persmomenten; 

 Begeleidt (inter)nationale filmploegen; 

 Content schrijven voor en bijhouden van onlinecommunicatie; 

 Ontwikkelen en coördineren van interne communicatie. 
 

Wat vragen wij? 

 Grote creativiteit, ook schriftelijk; 

 HBO werk- en denkniveau op toeristisch gebied; 

 Aantoonbare werkervaring in relevante en/of vergelijkbare functies; 

 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, zowel intern als 

extern; 

 Goed gevoel voor politieke verhoudingen; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Ervaring met film en fotografie is een pre; 

 Ervaring en opleiding met pers/journalistiek is een pre; 

 Kennis van de Werelderfgoed systematiek is een pre. 

 

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 klein, informeel team; 

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

Recron. 

 Doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende functie. 



 

 

Ben jij die creatieve medewerker die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk voor 31 maart 2018 je mo-

tivatiebrief met CV naar minoucheheikoop@molenskinderdijk.nl. Voor meer informatie over 

deze functie kun je contact opnemen met de commercieel directeur Johan Mellegers via 

johanmellegers@molenskinderdijk.nl.  
 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2 

2961 AT Kinderdijk 

T:  0031 (0)78-6912830 

W: www.kinderdijk.nl 

 

De hele wereld de schoonheid van je eigen streek laten zien? Word vrijwilliger in Kinderdijk!  

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk kan niet zonder betrokken vrijwilligers. Daarom zijn we al-

tijd op zoek naar enthousiaste mensen die graag een deel van hun tijd willen investeren in 

vrijwilligerswerk dat barst van de cultuur, maatschappelijke relevantie en warm menselijk con-

tact. 

 

Lijkt het je leuk om ons te helpen? Heb je tijd over die je nuttig wilt besteden en vind je het 

leuk om ‘jouw’ molengebied aan de wereld te laten zien? Vind je het waardevol om onze 

Kinderdijkse molens door te geven aan de volgende generaties? Wil je mensen uit heel de 

wereld uitleggen hoe bijzonder het land is waar je woont? 

 

Met ruim tweehonderd vrijwilligers heeft Stichting Werelderfgoed Kinderdijk je veel te bieden. 

Onze vrijwilligers zijn een hecht team van bevlogen mensen, met hart voor de streek en voor 

elkaar. We leiden je grondig op zodat je de molens, de geschiedenis en het polderland-

schap van de Alblasserwaard door en door kent. Daarna ondersteunen we je terwijl je leert 

om mensen uit alle windstreken te laten zien, voelen en beleven wat het betekent om in dit 

bijzondere stukje Holland onder zeeniveau te leven. 

 

Heb je zin om te komen proeven van de voldoening en de gezelligheid van een vrijwillige 

functie in Kinderdijk? Stuur dan een mail met jouw gegevens en interesse naar info@kinder-

dijk.nl. Hopelijk tot snel! 

 

http://www.kinderdijk.nl/

