
Ben jij een communicatieve professional in de 
breedste zin van het woord? Ken jij alle ins en 
outs van het vak en heb je daarbij een voorkeur 
voor online communicatie? Weet jij als geen ander 
creatieve online strategieën te bedenken én uit te 
voeren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
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Over K3
De K3 organisatie bestaat uit vijf ondernemingen. Elk met 
hun eigen specialisatie: het winnen, verwerken en leveren 
van (bouw)grondstoffen, gebiedsontwikkeling, logistiek 
en boortechniek. Bij alles wat we doen, staat duurzame 
gebiedsontwikkeling centraal. Want voor de grondstoffen 
die de natuur ons geeft, geven wij graag wat terug. Wij 
zorgen dat overstromingsgevaar langs Nederlandse rivieren 
wordt verminderd, en ontwikkelen gebieden tot nieuwe 
natuur- en recreatiegebieden. En dat mag gezien worden! 
Je komt te werken in ons hoofdkantoor, in Andelst.

Word jij onze nieuwe

(Online) communicatieadviseur (32-40 uur)

Werkzaamheden

K3 werkt aan het verder professionaliseren van een 
nieuwe online omgeving. We zijn trots op wat we 
creëren, en jij zorgt ervoor dat dat ook zichtbaar wordt. 
In deze nieuwe functie heb je veel vrijheid om onze 
online omgeving verder te professionaliseren. 

Jij denkt én doet
Je bent het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk 
voor de initiatie, coördinatie en uitvoering van de online 
communicatiestrategie, voor zowel websites als social 
media, voor de vijf BV’s binnen de K3 organisatie. 

Je beheert en optimaliseert onze websites, zet onze 
sociale mediakanalen op en beheert deze. Je weet 
pakkende content te creëren en hoe je die op elk kanaal 
kunt toespitsen. Dat doe je vooral online, maar ook 
geregeld voor onze offline communicatiemiddelen zoals 
nieuwsbrieven en brochures. Je stemt af met je collega-
communicatieadviseur, communicatiemedewerker, 
dtp’er en met projectleiders.
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Wil je meer weten?

Dan kun je contact opnemen met Luuk 
Donderwinkel via l.donderwinkel@k3.nl of 
via 06 10 05 31 04 (een appje sturen mag ook). 

Wij verwachten dat je

•  beschikt over een afgeronde relevante HBO opleiding;
•  kennis hebt over SEO;
•  alle ins en outs van social media kent;
•  creatief bent en goed kunt schrijven;
•  snel kunt schakelen;
•  zowel zelfstandig als in een team kunt werken;
•  kennis van (social) media monitoringsysteem 

Coosto is een pre.

Wij bieden je:
•  een ondernemend bedrijf waar nog veel 

kansen liggen op online gebied;
•  een informele werksfeer; 
•  alle ruimte voor eigen initiatieven in een 

klein, gedreven communicatieteam;
•  een 13e maand;
•  een goede pensioenregeling;
•  het volgen van trainingen gericht 

op je werkzaamheden.

Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail 
voor 1 maart 2020. Je kunt deze sturen naar 
Truus Veens via werkenbij@k3.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.
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