
Ben jij de proactieve communicatiemedewerker die wij zoeken om de online 
zichtbaarheid en bekendheid van Ondernemersfonds Utrecht (OfU) bij 
Utrechtse ondernemers te vergroten? Heb jij creatieve en innovatieve ideeën 
over hoe we ondernemers kunnen verbinden en inspireren? Vind jij het leuk 
om de projecten die door OfU gefinancierd worden in beeld te brengen?  
Solliciteer dan op de functie: 

 
Communicatiemedewerker (24 uur per week) 

 
Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve ondernemersinitiatieven binnen 
Utrecht te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers en draagt bij aan de 
economische vitaliteit van Utrecht. OfU is een onafhankelijke stichting met een bestuur, RvA en 
een uitvoeringsteam. De werkzaamheden van dit team zijn dienstverlenend en servicegericht: 
we ondersteunen en faciliteren ondernemers bij het bedenken, indienen en uitvoeren van 
projectaanvragen. Ook verzorgen we de financiële afhandeling van de projecten.  
 
In de huidige omstandigheden is het verbinden van ondernemers en stimuleren van 
samenwerking belangrijker dan ooit, we zoeken daarom een medewerker die met creatieve en 
innovatieve ideeën inspeelt op deze omstandigheden. Je bent verantwoordelijk voor: 
 

1. het bedenken en uitvoeren van een strategie om de online zichtbaarheid van het 
Ondernemersfonds te vergroten  

2. het informeren, verbinden en inspireren van onze achterban om ervoor te zorgen dat er 
zoveel mogelijk projecten van de grond komen.  

3. het proactief benaderen van ondernemers(-verenigingen) en ophalen wat er leeft in de 
trekkingsgebieden zodat we hen op passende wijze kunnen faciliteren; 

 
Wij zoeken een ondernemende en enthousiaste doorpakker. Je werkzaamheden zijn o.a.: 

- Schrijven van het communicatiejaarplan en de uitvoering ervan bewaken. 
- Ontwikkelen van relevante en prikkelende content voor de website, nieuwsbrief, social 

media en andere uitingen. 
- Onderhouden van contacten met vormgevers, fotografen, filmmakers, pers, etc.  
- Mede-organiseren van (online) evenementen en bijeenkomsten. 
- De website en huisstijl van OfU zijn aan verfrissing toe, als communicatiemedewerker 

vragen we je om hierin het voortouw te nemen. 
 
Wat vragen wij? 
Een afgeronde opleiding (HBO+), sterke affiniteit met de stad Utrecht en meerdere jaren 
relevante werkervaring. 
 
Wat bieden wij?  
Een uitdagende en zeer veelzijdige functie op een centrale en zichtbare plek in de stad tegen 
een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
 
Solliciteren naar deze functie? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV voor 7 juni naar kyra@ondernemersfondsutrecht.nl. 
De gesprekken zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 juni 2020.  
Voor vragen kun je contact opnemen met Kyra Kasel op telefoonnummer 06 20421112. 
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