Wij zoeken een
marketing &communicatie medewerker
met hart voor biologisch
32 uur per week
o
o
o

Wil jij de wereld laten weten dat landbouw duurzamer moet en kan?
Ben jij een bevlogen marketing & communicatiemedewerker die altijd voor het maximale resultaat gaat?
Hou jij van samenwerken en verschiet je niet van kleur als er tegengestelde belangen zijn?

Wie wij zijn
Bionext is de ketenorganisatie voor de biologische landbouw. Samen met de biologische ondernemers (boeren,
handel en speciaalzaken) werken we aan een steeds duurzamere landbouw. Biologisch is een oplossing voor
veel van de maatschappelijke problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en
biodiversiteit.
Met een kleine groep bevlogen medewerkers zorgen we voor de belangenbehartiging van de biologische ketens
op de gebieden wetgeving, onderzoek, publiciteit en marktontwikkeling. Ook voert Bionext een groot aantal
campagnes uit voor de verdere verduurzaming van biologisch. Misschien ken je ons van de
consumentencampagnes BIO lekker voor je of Adopteer een kip?

Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante HBO/WO opleiding afgerond.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in marketing en communicatie.
Je steekt graag je handen uit de mouwen.
Je bent in staat strategische plannen door te vertalen naar concrete marketing- en
communicatieplannen en deze uit te voeren.
Je hebt ervaring met werken in projecten.
Je bent in staat om gelijktijdig aan verschillende projecten te werken. Dit betekent dat je goed
prioriteiten kunt stellen en rustig blijft onder druk.
Je hebt een goede sociale antenne en kunt verbindend optreden.
Kennis en ervaring in de biologische (duurzame) branche zijn een pré.

Wat wij bieden
o
o
o

Een fijne werkplek aan het bos én pal naast station Ede-Wageningen
Gedreven collega’s met hart voor biologisch en lekker eten
Een salaris passend bij zowel de zwaarte van de functie als de mogelijkheden van de Coöperatie

Interesse?
Je motivatie en CV kun je tot uiterlijk 10 september 2020 sturen naar Alexander van Kleij van Accon
International (a.vankleij@acconavm.nl ). Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Joyce van
den Bos, Manager Marketing & Communicatie: 06 200 624 85 / van.den.bos@bionext.nl.
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