
 

 

Gezocht | Marketing communicatie medewerker 
Er komt op dit moment een gave functie vrij op de marketingafdeling bij de 
IJzeren Man in Vught. Iets voor jou? 

 
Wie zijn wij? 
De IJzeren Man is gelegen aan de Vughtse Heide (nabij ’s-Hertogenbosch) en 
uniek in haar soort. Voor horeca, recreatie & events aan het water zijn wij dé 
locatie voor zowel particulieren als zakelijke gasten. Gelegen aan de 
recreatieplas De IJzeren Man faciliteren wij voor onze gasten: 

• IJM Strandhuys | restaurant, serre en terras voor ontbijt, lunch, borrel & 
diner. 

• IJM Strandpaviljoen | 3 eventzalen voor de meest uiteenlopende feesten, 
vergaderingen en bijeenkomsten. 

• IJM Strandbad | zwemmen & spelen in het recreatiepark met o.a. kiosk, 
waterattracties en grote speeltuin. 

• IJM Klimbos | één van de grootste klimbossen van de Benelux met een 
klimparcours & nettenpark. 

• IJM Outdoor | teambuilding activiteiten en groepsuitjes voor iedere 
doelgroep. 

• Madame Zita | nieuw restaurant, binnenkort geopend. 
 
Wat ga jij doen? 
Samen met de marketing manager worden de taken verdeeld. Als nieuwe 
creatieveling ben jij sparringpartner en vaste spil in het web voor uitvoerende 
taken zoals: 

• Ontwerpen van menukaarten, flyers & signing op locatie 
• Opzetten marketing campagnes 
• Beheren van de IJM social kanalen en deze voorzien van steeds 

vernieuwende content 
• Schrijven van teksten voor o.a. website, nieuwsbrieven & vacatures 
• Als ambassadeur van IJM Vught houd jij je verder o.a. bezig met reviews 

en het bedenken van nieuwe events en acties 
 
Wat verwachten we van jou? 

• Afgeronde grafische/online marketing/marketing communicatie 
opleiding 

• Ervaring als social media medewerker/content creator/marketeer of 
marketing communicatie medewerker 



 

 

• Ervaring met social media advertising 
• Ervaring met het Adobe pakket en fotobewerking (Photoshop, Indesign, 

Illustrator, Premiere) 
• Ervaring met het Office pakket 
• Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) 
• Ervaring/affiniteit met video- en fotografie is een pré 
• Ervaring met Google Analytics is een pré 
• Ervaring met Google Ads is een pré 
• Ervaring met Wordpress is een pré 
• Ervaring met fotografie is een pré 
• Bereid om incidenteel 1 dag (zaterdag of zondag) in het weekend te 

werken bij events 
 
Ons aanbod 

• De gezelligste sluitborrels en grootste personeelsfeesten 
• Salaris passend bij jouw ervaring 
• 25% personeelskorting 
• Persoonlijke aandacht en begeleiding 
• Diverse trainingen en cursussen voor groei en ontwikkeling 
• Je maakt deel uit van een hecht, gezellig team. 
• Werken met een prachtig uitzicht over de IJzeren Man Vught 

 
Verwachte startdatum 
In overleg. Zo snel mogelijk. 

 
Soort dienstverband 
Fulltime of Parttime (in overleg). 

 
Solliciteren 
Werk jij graag in een dynamische omgeving? Weet jij snel te schakelen tussen 
uitvoerende taken binnen een grote, snel groeiende organisatie? En houd jij het 
hoofd koel en de communicatie ‘on-point’, zelfs als de deadlines naderen? Dan 
is deze functie wellicht iets voor jou. 

Bij interesse ontvangen we graag jouw cv en motivatie per e-mail. Mail hiervoor 
naar werkenbij@ijzerenman.nl t.a.v. Wiebe Biemans. We komen graag met je in 
contact! 


