
 

Vacature  
 
IPC Groene Ruimte is hét innovatieve opleidingsinstituut voor de groene sector in 

Nederland. Met meer dan 35 collega’s ontwikkelen en verzorgen wij (maatwerk) 

opleidingen en trainingen op het gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, groen, 

boomverzorging, fauna & flora, (project)management en communicatie. Wij leiden op tot 

erkende branche diploma’s en Europese certificaten. 

Om de organisatie verder te versterken en de groei te bestendigen zijn wij opzoek naar een: 

(aankomend) Marketing medewerker  
 
Zit marketing in je DNA en is online voor jou belangrijk? Dan hopen we dat je je door deze 

advertentie aangesproken voelt! 

De functie 
IPC is marktleider in opleidingen voor de groene sector maar we zijn ook werkzaam in de GWW en 

aanverwante sectoren. Wij streven er naar onze klanten te helpen bij het ontwikkelen van hun 

medewerkers zodat ook hun organisatie zich verder ontwikkelt. Hiertoe bieden wij zowel 

vakgerichte inhoudelijke, praktijk- als vaardigheidstrainingen aan. In totaal bieden we via een 

uitgekiend didactisch concept meer dan 200 trainingen aan. 

 

Als nieuwe collega heb je een dynamische functie. Na een goede inwerkperiode wordt je de 

linkerhand van de marketingmanager en ben je de ‘social en digital media’ expert van onze 

organisatie. In overleg met je collega’s verdeel je je tijd tussen de diverse online marketing 

mogelijkheden en andere interessante marketingprojecten (beurzen, printed media etc.).  

 

Je bent niet alleen onderdeel van het marketingteam maar door je kennis en ervaring van social 

media inspireer en enthousiasmeer je de hele organisatie. Je weet in onze communicatie de 

vertaalslag te maken naar de praktijk van onze klanten. 

Wij vragen 
 MBO/HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een relevante studierichting; 

 affiniteit met het ‘groene’ werkveld en/of de opleidingssector; 

 communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Up to date kennis van trends op het gebied van online content en social media; 

 Relevante ervaring m.b.t. het inzetten van social media kanalen;  

 Relevante ervaring met SEO en SEA. 

Wij bieden 
Een pittige en uitdagende baan in een fantastisch vakgebied. Je kan rekenen op een hecht team en prettige 

vakkundige collega’s die je gevraagd en ongevraagd terzijde zullen gaan staan. 

Heb je interesse om deel uit te gaan maken van een fijn bedrijf, mail dan je sollicitatiebrief met cv vóór 31 

december 2019 naar HR@ipcgroen.nl t.a.v. de directie. 
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