
 Vacature 

   

Vacature Medewerker communicatie en evenementen v10012023  

 
Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk voor het verbeteren van openbaar en railvervoer, waar zo’n 

2500 mensen vanuit 173 bedrijven, overheden en organisaties actief zijn. Zie www.railforum.nl. Het team is 

op zoek naar een  

Medewerker communicatie en evenementen  

Je werkt in een team met vier collega’s aan de organisatie van zakelijke (online) evenementen in de ov- en 

railsector. Met jouw enthousiasme, creativiteit en doorzettingsvermogen organiseer je de bijeenkomsten tot 

in de puntjes. Daarnaast verzorg je de content op diverse communicatiekanalen en ben je verantwoordelijk 

voor de communicatiestrategie en eindredactie.  

 

Spreekt dit je aan en hou jij van afwisseling, ben jij creatief en kan je het overzicht goed bewaren? 

Dan zoeken we jou! 

Dit zijn je taken:  

-  Verantwoordelijk voor de voorbereidingen en praktische uitvoering van evenementen  

- Content ontwerpen en schrijven voor websites, nieuwsbrieven, social media en publicaties  

- Het adviseren over de communicatiestrategie en de huisstijl en de eindredactie daarop 

- Een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de ov- en spoorsector 

-  Secretariaat en ondersteuning van het jongerennetwerk in de mobiliteitssector, 
www.jongeveranderaars.nl 

Wat vragen wij van je: 

- Een opleiding communicatie, media en/of eventmanagement op HBO-niveau 

- Creatieve tekstschrijver, je weet de lezer te bereiken 

- Ervaring met online en offline media en vormgeving (Adobe Indesign, Illustrator en Photoshop) 

- Zelfstandige, flexibele en proactieve houding en je vindt het leuk om te netwerken 

- Je bent stressbestendig en kunt gestructureerd en punctueel werken  

Wij bieden: 

- Afwisselende functie voor 36 uur per week in klein, informeel team in hartje Utrecht 

- Goede arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsbudget, pensioenregeling, reiskostenvergoeding 

- De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken, laptop e.d.  

- Een boeiende functie waarin je zelfstandig en flexibel in teamverband met vier collega’s werkt 

- Een zeer interessant netwerk in de mobiliteitssector  

- Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van communicatie of events 

Interesse? 

Ben jij enthousiast over deze vacature? Stuur dan je cv en motivatiebrief of -video naar directeur Corina de 

Jongh via dejongh@railforum.nl.  

 

Heb je nog vragen? Bel dan naar Corina de Jongh via telefoonnummer 06-52064497.  

http://www.railforum.nl/
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