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Tijdschrift Noorderbreedte zoekt
zakelijk leider met gevoel voor marketing

Wil jij werken voor een creatieve en flexibele organisatie? Zie jij kansen om kwalitatief 
 hoogstaande en onafhankelijke regionale journalistiek te vermarkten? En ben je in staat om buiten 
de gebaande paden te denken? Dan is Stichting Noorderbreedte misschien wel de plek voor jou.

Zakelijk leider
Wij zijn op zoek naar een doortastend en efficiënt zakelijk leider met ervaring in fondsenwerving en marketing. Als zakelijk leider 
heb je zin om je handen uit de mouwen te steken en bouw je samen met de hoofdredactie aan de toekomst van het tijdschrift 
Noorderbreedte. Je voelt verbinding met de doelstelling van Noorderbreedte, het inspireren tot een zorgvuldige omgang met 
onze leefomgeving. Je bent al langer betrokken bij het Noorden, hebt een netwerk in het Noorden en bij voorkeur ervaring in de 
journalistieke, creatieve- of culturele branche en eraan gerelateerde marketing. 
Jij bent degene die gericht het netwerk verbreedt en de onmisbare randvoorwaarden schept voor de publicatie en doorontwikkeling 
van een uniek journalistiek onafhankelijk tijdschrift over en voor het noordelijke landschap. 

Kerntaken 
• Fondsenwerving en het schrijven van subsidieverzoeken. 
• Intensiveren van verkoop en abonnementen. 
• Opbouwen en onderhouden van een netwerk van partners die bijdragen aan een financieel gezonde toekomst. 
• Profileren van de organisatie.

Je profiel 
Je vindt het leuk om op een creatieve manier na te denken over verdienmodellen. Flexibiliteit en het zien van kansen zijn 
daarin belangrijk. Je vindt het interessant inhoud en vorm met elkaar te verbinden en daarvoor nauw samen te werken met de 
hoofdredactie. Je bent sociaal vlot en hebt overtuigingskracht. Je denkt oplossingsgericht en werkt zelfstandig. 

Competenties 
•  Afgeronde hbo- of wo-opleiding in een vakgebied dat zich bezigheid met mens, maatschappij en de (leef)omgeving (bij voorkeur in 

combinatie met vakken zoals economie, bedrijfskunde, marketing, en journalistiek). 
• Ervaring als zakelijk leider of relevante ervaring in de marketing- , creatieve- en/of journalistieke sector.

Informatie en sollicitatie 
Wij bieden: 
• Een prettige en informele werksfeer en veel creatieve input. Een ideële doelstelling om voor te werken  
• Functie per: nader overeen te komen 
• Formatie: ca. 0,2 fte, bij voorkeur een flexibele oplossing (ZZP oid) 
• Vergoeding: nader overeen te komen 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en cv voor 3 februari naar: stichting@noorderbreedte.nl. 
Voor meer informatie bel: 0645208698
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