
 

 

 

 

 

Vacature Communicatiemedewerker 

(Parttime, 32 uur) 

De Drait Yachting is een vooruitstrevende en groeiende organisatie in de 

watersportbranche. De belangrijkste kernactiviteiten zijn de bootverhuur en de jachthaven. 

Yachtcharter De Drait biedt een gevarieerde vloot van 80 boten in de watersportplaatsen 

Drachten (NL) en Brandenburg (D). Ook de ontwikkelingen op onze jachthaven staan niet 

stil, zo is deze vanaf 2015 geheel vernieuwd en zal de haven de komende periode nog verder 

vernieuwen. Als communicatiemedewerker heb je een belangrijke taak om interne en 

externe communicatie rondom de kernactiviteiten goed uit te zetten. Van teksten schrijven 

en publiceren tot social media bijhouden. Maar ook korte videopromoties ontwikkelen. 

Kortom, we zoeken iemand die in de huid kruipt van De Drait en op een krachtige en 

creatieve manier het verhaal van De Drait vertelt. 

 

Je taken zijn o.a.; 

• Teksten schrijven en publiceren voor o.a. Drait Magazine, websites en social media. 

• Persberichten schrijven 

• E-mail nieuwsbrief ontwikkelen  

• Het maken van videopromotie en foto’s van de vloot en omgeving; 

• Ondersteuning geven bij de vormgeving van het Drait Magazine; 

 

Wij vragen; 
• Een persoon met een afgeronde HBO opleiding richting Marketing/communicatie 

• Handigheid in het monteren van video’s. 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal. Beheersing van de Duitse taal is een 

pre 

• Iemand die op enthousiaste wijze een verhaal over kan brengen, zowel in woord als 

geschrift.  

• Iemand die kennis heeft van Wordpress, Indesign, Mailchimp en Photoshop; 

• Een zelfstandige werker die het team goed op de hoogte houdt van de vorderingen in 

je werk. 

• Toont eigen initiatief en komt zelf ook met creatieve ideeën. 

• Iemand die sociaal is ingesteld en oog heeft voor detail. 

• Affiniteit in de watersportbranche. 

  



 

Wat hebben wij jou te bieden 
• Een job waarbij je je creativiteit goed tot uiting kunt laten komen en je verder kan 

ontwikkelen; 

• Een gezellig en leuk team; 

• Een open en informele werksfeer; 

• Een afwisselende baan in het bruisende hart van toeristisch Friesland; 

• Een passend salaris; 

• Een functie voor 32 uur per week, op locatie in Drachten; 

 

Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen je sollicitatie voorzien van een motivatiebrief en CV 

graag via info@dedrait.com 

info@dedrait.com

