
 

 
Aeres Training Centre Barneveld is met meer dan 100 dierverzorgingsopleidingen en cursussen de 
marktleider in Nederland op het gebied van voor volwassenen. Als onderdeel van Aeres, zijn wij al 
meer dan 35 jaar het kenniscentrum voor professionals en hobbyisten.  
 
Voor onze trainingen werven wij cursisten uit heel Nederland o.a. door advertenties, evenementen, 
social media en e-mail marketing. Daarnaast richt Aeres TCB zich op bedrijven in de sector waar de 
vraag groeit naar ontwikkelingstrajecten. Voorbeelden zijn dierentuinen, dierenartsenpraktijken, 
kinderboerderijen, pensions, kennels, maneges, etc.  
 
Aeres Training Centre Barneveld is onderdeel van Aeres, een toonaangevende speler in het groen 
onderwijs.  
 
Aeres Training Centre Barneveld zoekt per direct een: 

 

Medewerker Marketing & communicatie  
Voor 0,6 fte, 24 uur per week (werkdagen in overleg) 
 
De functie 
Onder leiding van de teamleider commercieel en in samenwerking met de sectorcoördinatoren ben 
je verantwoordelijk voor de werving van cursisten. Daarbij zal je uitvoering geven aan het 
marketingplan en alle voorkomende marketingactiviteiten. Met jouw nauwkeurige werkhouding en 
klantgericht denken ben je de spil in de uitvoering- en bewaking van diverse wervingsprocessen. Je 
werkt op Hbo-niveau en hebt een commerciële opleiding gevolgd (gericht op (online) marketing 
en/of communicatie). 
 
Werkzaamheden 

 Ondersteunen dagelijkse werkzaamheden marketing ((online)adverteren, e-mailingen, 
evenementen, drukwerk, redactie website/magazine/cursusgids) etc.; 

 Beheren klantinformatie en –data; 
 Uitvoeren- en bewaken van marketingplan; 
 Het onderhouden van de websites (content management en -redactie en optimaliseren van 

de customer journey); 
 Schrijven en uitsturen van (e-)nieuwsbrieven en persberichten naar diverse doelgroepen; 
 Meedenken, vormgeven en uitvoeren van een sociale media strategie en online 

marketingcampagnes (kennis van Google analytics en Adwords is een pré); 
 Het zorgdragen voor de (externe) productie van POS materiaal; 
 Het nabellen van prospects en cursisten ter ondersteuning van marketingactiviteiten; 
 Het organiseren en coördineren van evenementen en voorlichtingsactiviteiten zoals open 

dagen en informatieavonden. 
 
Ons aanbod 

 Een uitdagende allround marketingfunctie binnen een inspirerende werkomgeving op een 
dynamische locatie met vernieuwend, praktijkgericht onderwijs; 

 Je werkt in een klein team van collega’s met passie voor hun werk; 
 Conform CAO MBO schaal 6 functie maximaal € 2.586,-- bruto per maand op basis van 1,0 

fte.  
 
Bij structurele vacatures wordt, in eerste instantie, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
aangegaan bij Stichting Aeres.  
 
Interesse in deze functie? Je kunt je sollicitatie met CV tot en met 27 maart 2018 mailen naar 
b.emmerik@aeres.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bas Emmerik, teamleider 
commercieel, via telefoonnummer 088-0206123. Voor meer informatie kun je ook terecht op onze 
website: www.aerestrainingcentre-barneveld.nl.    
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