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Functieprofiel Marketing- & Communicatiespecialist 

 
Functienaam Marketing- & Communicatiespecialist 

Aanstelling 1 jaar, voor 16 uur per week 

Organisatie Rotterdam Food Cluster  

Datum 29 januari 2018 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

Omgeving 

De afdeling Economie is erop gericht de economische ontwikkeling van de stad en haar inwoners in 

een regionaal perspectief te stimuleren en te faciliteren. De inzet van de gemeente is erop gericht een 

zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en investeerders te creëren en de 

concurrentiepositie van de grote regionale en stedelijke clusters te versterken (Food, Cleantech, 

Haven- en Industrieelcomplex, Medical & Zorg, Smart Cities en Werklocaties (kantoren, detailhandel, 

bedrijventerreinen en horeca). 

 

Rotterdam Food Cluster (RFC) is onderdeel van de gemeente Rotterdam, en houdt zich bezig met de 

hele Food sector in de regio. Het gaat dan om bedrijven in productie van verse voeding, om logistiek, 

om de voedingsindustrie, om het verpakken, verdelen en verwerken, en om alle kennis en techniek die 

daarvoor nodig is. Het gaat in onze regio om ongeveer 6.000 bedrijven die samen jaarlijks 25 miljard 

euro verdienen. Onze taak is om de bedrijven gezamenlijk meer te kunnen laten bereiken, om zo te 

zorgen voor werkgelegenheid en welvaart voor de regio. .  

Rotterdam Food Cluster bestaat uit (inter)nationale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, 

overheden en inwoners in Rotterdam, Westland, Oostland, Midden-Delfland, Barendrecht, Ridderkerk, 

Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Hier wisselen we kennis uit en werken we 

aan volop carrièremogelijkheden, gezonde inwoners, innovatiekracht en internationale kansen. 

 

Functie 

Als Rotterdam Food Cluster zijn we op zoek naar een marketing- & communicatiespecialist met ruime 
ervaring en netwerk binnen de food sector. Hij/zij adviseert en ondersteunt het RFC in het marcom 
beleid om zowel on- als offline de boodschap en projecten van het RFC over het voetlicht te brengen. 

Hij/zij geeft uitvoering aan benodigde uitingen, begeleidt creatieven, maakt nieuwsbrieven op 
(Mailchimp) en draagt zorg voor de content van de website/social media in samenspraak met de 
community manager.  

 We zijn op zoek naar een betrouwbare marketing- & communicatiespecialist met grote kennis 
van  de food sector. 

 We zijn op zoek naar iemand met minimaal 4 jaar ervaring. 
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 We zijn op zoek naar iemand die goed contacten heeft in het food cluster. 

 We zoeken een hands on iemand die met enthousiasme en grote inzet het RFC nog beter op 
de kaart. 

 We zijn op zoek naar een teamplayer, die kan samenwerken en snel kan schakelen met 
anderen onder andere de communicatie afdeling van de gemeente, community manager, 
toeleveranciers, ondernemers etc. 

 We zijn op zoek naar creativiteit. 

 We zijn op zoek naar doelgericht en resultaatgericht. 

 We zijn op zoek naar flexibiliteit. 

 

 

Kennis en vaardigheden. 

 HBO werk- en denkniveau; 

 brede aantoonbare affiniteit en ervaring binnen de food sector; 

 specifieke kennis van (inter)nationale marketing en social media; 

 inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke verhoudingen; 

en 

 

Competenties 

 Onafhankelijkheid 

 Plannen en organiseren 

 Netwerken 

 Resultaat- en kwaliteitsgericht 

 


