
 

… samen werken aan een doorlopende ontwikkellijn 

Marketingcommunicatie 
specialist  

Organisatie Aurora OnderwijsGroep 

Locatie Nunspeet (Bestuurskantoor) 

Opleidingsniveau HBO, WO 

Start  

Dienstverband 

september 2021  

Jaarcontract (hierna intentie tot vast)  

24-32 uur per week  

CAO Primair Onderwijs (PO) 

Vergoeding Schaal 11 CAO-PO Max. € 4.861,- bij 

een fulltime benoeming. Exclusief 

eindejaarsuitkering en overige 

emolumenten. 

 

Wie zijn wij? 
De Aurora OnderwijsGroep is een samenwerking tussen 

primair en voortgezet algemeen toegankelijk onderwijs 

(funderend onderwijs). Naast Stichting Proo (23 

basisscholen) maken de stichtingen voor voortgezet 

onderwijs RSG Slingerbos | Levant (twee scholen) en RSG 

N.O.-Veluwe (één school) deel uit van de Aurora 

OnderwijsGroep. Onze scholen bevinden zich op de Veluwe: 

Harderwijk, Ermelo, Putten, Wezep, Heerde, Nunspeet, Epe, 

Elburg én in Zeewolde. Jaarlijks delen we ongeveer 700 

kerstpakketten uit aan onze bevlogen professionals.  

Een leven lang jezelf mogen zijn. Jezelf mogen ontwikkelen. 

Dat is allesbehalve vanzelfsprekend, maar voor onze scholen 

het vergezicht waaraan we werken. De kernbegrippen 

vrijheid, relatie & diversiteit zijn het kompas voor de wijze 

van (samen)werken. De scholen hebben de ruimte om eigen 

keuzes te maken.  

 

Introductie 
Ouders en leerlingen baseren de schoolkeuze niet enkel meer 

op levensovertuiging of gemak (de school om de hoek). Wil jij 

in samenwerking met onze (regio)directeuren vorm en 

inhoud geven aan het beschikbaar houden van thuis nabij 

onderwijs op de Veluwe? Kun jij ons succes achterhalen en 

Aurora en onze scholen goed profileren? Verschijnt er bij jou 

een glimlach bij de vraag je te verdiepen in onze markt door 

middel van een concurrentieanalyse, tevredenheids-

onderzoek en schoolkeuzemotieven?  

Kun jij uitpluizen/analyseren waaruit ons Aurora-DNA precies 

bestaat? Ben je vervolgens in staat dit te vertalen in concrete 

doelen? Kun jij onze directeuren helpen bij het doorgronden 

van de vraag: “Wat maakt mijn school sterk én hoe vertaal ik 

dit in een stevig (school)merk?” Hoe maken we dit 

zichtbaar/tastbaar én hoe komen we op het netvlies van de 

verschillende onderwijsconsumenten? Help jij onze 

onderwijsprofessionals om (onderwijs)inhoudelijk sterke en 

onderscheidende communicatieconcepten en campagnes te 

bedenken en uit te zetten? Ben jij in staat op een innovatieve 

wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van onze 

marketing(communicatie)- en organisatiedoelstellingen (die 

wij samen gaan omschrijven)?  

Fijn!  Dan zetten wij er graag een bureaustoel bij!   

Verder… 
• Heb je een relevantie HBO- of WO-opleiding afgerond 

(met een specialisatie in Marketing, Communicatie, 

Commerciële economie, Creative business of soortgelijk; 

• kun je gestructureerd werken, ben je óók nog creatief, 

besluitvaardig, resultaatgericht en een kei in 

presenteren… TOP het kan niet op!   

• Ben je in staat middels LinkedIn, Instagram, TikTok, 

YouTube etc. onze positie als aantrekkelijke 

onderwijsinstelling te versterken;   



 

Nieuwsgierig? Ontdek meer over ons en bekijk onze website www.auroraonderwijsgroep.nl 
 

• kun je werken met het Adobe pakket, Google analytics 

en/of ben je leergierig genoeg om je hierin te verdiepen 

en je de basis eigen te maken; 

• vind je het leuk om incidentele (onderwijs)subsidies en 

(onderwijs)projecten te draaien; 

• schuw je data niet (lees: data driven) en heb je een goede 

beheersing van de Nederlandse taal in woord én geschrift 

ofwel: een communicatie-kanon. 

 

 

    Wat hebben we te bieden  
Wij hebben voor jou als marketingcommunicatie 

specialist een speciale plek in het nog vorm te geven 

marketing & communicatieteam van Aurora. Je krijgt 

veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ruimte 

voor eigen inbreng. Aurora kan veel van jou leren maar 

jij ook van ons! Je werkt zowel op ons kantoor in 

Nunspeet, maar bent ook zichtbaar/inzetbaar op onze 

verschillende scholen (losse projecten/vraagstukken).  

 

Hoe ziet jouw werk eruit?  

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en 

optimalisatie van onze digitale kanalen (school)website, 

scholen op de kaart, LinkedIn, Instagram, YouTube, 

nieuwsbrieven, e-mail) en wordt ondersteund. Vanuit jouw 

social media en content specialisme weet jij precies wat de 

onderwijsconsument (van de nabije toekomst) nodig heeft en 

spreekt hun taal. Je bent in staat dit te verwoorden in 

pakkende content in de breedste zin van het woord. 

Artikelen, blogs, vlogs, infographics, interviews, stories, 

podcasts en noem het maar op. Je houdt onze, nog (door) te 

ontwikkelen, marketingcommunicatie- en organisatiedoel-

stellingen in het oog.  

Je functie bestaat uit zowel het hier-en-nu maar ook uit de 

nabije toekomst (stip op de horizon 5-10 jaar). Klinkt gek, 

maar het betreft een nieuwe functie en wij weten nog niet 

precies hoe jouw functie eruit komt te zien. Eigenlijk begin je 

aan een leeg bureau met een leeg blad. Je bouwt voort op 

hetgeen reeds is ontwikkeld! 

 

 

En verder….? 

• Maak je analyses voor onze scholen aan de hand van 

beschikbare data; 

• creëer je samen met (onderwijs)collega’s content, 

waarbij jij verantwoordelijk bent voor planning, 

kanaalkeuze, format/ creatief concept en realisatie; 

• onderzoek je en maak je een plan hoe wij onze social 

kanalen naar een hoger plan kunnen tillen; 

• draag je bij aan studiedagen waar samen wordt geleerd 

en kennis wordt gedeeld 

• coördineer jij de (externe) verantwoording 

(jaarverslagen) én ondersteun je bij het vertalen van 

organisatieambities in concrete organisatiedoelen 

(beleidsrijk begroten & verantwoorden); 

• ondersteun je het College van Bestuur en de 

(regio)directie bij hun interne communicatie 

(optimalisering); 

• geef je het College van Bestuur gevraagd én ongevraagd 

advies 

 

Diversiteit 

Vanuit onze kernwaarden zetten we ons in voor 

verdraagzaamheid en tolerantie. Het maakt voor ons niet uit 

waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en 

van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.  

Aurora roept mensen met een diverse achtergrond op om te 

solliciteren.  

Interesse of meer weten?   

Ben jij onze nieuwe marketingcommunicatie specialist?  Dan 

ontvangen wij graag uiterlijk maandag 21 juni 2021 jouw CV 

en motivatie(brief) via w.duifhuis@stichtingproo.nl (Willem 

Duifhuis, HR adviseur). Deze vacante positie wordt tegelijk 

intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties 

zullen tegelijkertijd in behandeling worden genomen, waarbij 

interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben. 

Heb je inhoudelijk vragen? Neem dan gerust contact op met 

Daan van de Voort, lid College van Bestuur 

(d.vandevoort@auroraonderwijsgroep.nl  / 0341-466399). 

 

 

** acquisitie wordt écht niet op prijs gesteld **

 

http://www.auroraonderwijsgroep.nl/
mailto:w.duifhuis@stichtingproo.nl

