
Gezocht: Junior Marketing- en Communicatiemedewerker bij het Utrecht Science Park (0.8 
FTE, 5 maanden – Vervanging zwangerschapsverlof). Startdatum: 15 augustus 2019.  

Ben jij vers afgestudeerd of op zoek naar je tweede baan? Heb je een opleiding in communicatie 
of marketing en door stages of andere werkzaamheden al wat ervaring opgedaan als 
communicatiemedewerker? Of ben je gewoon iemand die zich heel snel dingen eigen maakt en 
daardoor een vliegende start kan maken bij het Utrecht Science Park? Lees gauw verder, 
wellicht hebben wij dé baan voor jou. Voor vervanging van een zwangerschapsverlof zoeken we 
een communicatie talent! Een mooie kans om 5 maanden relevante ervaring op te doen en een 
groot netwerk op te bouwen in een inspirerende omgeving.   

Profiel:  
Jij bent eigenzinnig, hebt een HBO of WO opleiding afgerond, staat stevig in je schoenen en durft 
je eigen pad te kiezen en initiatief te nemen. Daarnaast ben je een echte teamspeler. Je hebt 
gevoel voor (politieke) verhoudingen en bent van nature dienstbaar. Je beheerst zowel de 
Nederlandse als de Engelse taal vloeiend, in woord en geschrift, zodat je onze internationale 
gasten kunt ontvangen en te woord staan, of berichten voor de website kunt schrijven en 
vertalen. Op momenten dat wij bijvoorbeeld evenementen hebben, of als er collega’s zijn die 
ondersteuning nodig hebben, verwachten we dat je dat ziet en inspringt op die behoefte. De 
functie biedt je veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen en zelfstandig aan de slag te aan. Vind jij 
het leuk vind om veel verschillende dingen op een dag te doen en haal je plezier uit het 
ondersteunen van andere mensen zonder daarbij de eigen werkzaamheden uit het oog te 
verliezen, dan is deze functie misschien wat je zoekt.  

Je dagelijkse werkzaamheden zijn divers en bestaan onder andere, maar niet uitsluitend uit: 
• Het up-to-date houden van de website door bijvoorbeeld actief op zoek te gaan naar

nieuws en events op en over het park, maar ook door nieuwe bedrijven er op te zetten;
• Actief content vinden, creëren, en publiceren op onze verschillende sociale medi kanalen.

Wij zijn te vinden op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube;
• Het bijwerken en up-to-date houden van alle folders, fact sheets, plattegronden en

andere materialen die we gebruiken ter promotie van het USP;
• Het schrijven, opmaken en versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven;
• Het inwilligen van verzoeken van externen, zoals het versturen van foto’s, het aanleveren

van teksten en opsturen van promotiematerialen;
• Het beheren van ons CRM systeem;
• Het helpen bij onze evenementen;
• Het ondersteunen van collega’s;

Wat bieden we jou?  
We bieden je veel vrijheid om je te ontwikkelen als young professional, in een omgeving met 
deskundige en plezierige collega’s. Het Utrecht Science Park is een dynamische plek waar 
onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en zorg samenkomen. Het Utrecht Science Park 
groeit en bloeit en jij kunt daar een bijdrage aan leveren. Afhankelijk van je ervaring bieden  



 
 

  

 

 

 

 
 
wij je een bruto maandsalaris van minimaal € 2.261 en maximaal € 2.579 (schaalniveau 7, 
VSNU salarisschaal) op basis van een 40-urige werkweek  
 
Enthousiast geworden?  
Schrijf een mooie motivatiebrief waarin staat waarom je graag bij het Utrecht Science Park 
wilt werken, en waarom jij de ideale kandidaat bent om tijdelijk ons team te komen 
versterken. Deze brief stuur je samen met je cv of LinkedIn profiel naar 
brechje.manschot@utrechtsciencepark.nl of marleen.kroeze@utrechtsciencepark.nl. De 
sluitingsdatum van de vacature is 31 mei 2019. Heb je nog vragen naar aanleiding van de 
vacature of wil je graag meer weten? Bel dan Marleen 030-800 4494 of Brechje 030 - 800 
4493 voor meer informatie. We kijken uit naar je brief.  
 
 


