
 

  

 

 VACATURE 
Voor het team Omgeving van gemeente Harlingen zijn wij op zoek naar een: 

 

Citymarketeer 
20 uur per week 

 
Achtergrond van de functie: 
In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de imagocampagne 
‘Harlingen Welkom aan Zee’. Samen met ondernemers, de VVV en andere betrokken partijen is er een 
actieplan ontwikkeld om Harlingen beter op de kaart te zetten. In dit plan staan acties op het gebied van 
het verbeteren- en versterken van de toeristische/recreatieve beleving, gastheerschap en het versterken 
van het ondernemerschap.  De gemeente Harlingen speelt een faciliterende en coördinerende rol in de 
uitvoering van dit actieplan en de verdere ontwikkeling van het citymarketingconcept. 
 
Dit ga je doen: 
Als citymarketeer houd jij je bezig met de positionering van Harlingen op het gebied van vrije tijd, maar ook 
op het gebied van wonen. Je vergroot de zichtbaarheid van Harlingen als toeristische trekpleister en bent 
verantwoordelijk voor het aantrekken van de beoogde doelgroepen zoals omschreven in de toeristische 
visie. Dit alles doe jij door middel van een verbindende citymarketingstrategie om het gevoel van trots 
onder ondernemers en inwoners te versterken. 
 
Jij bewaakt en ontwikkelt  het merkconcept ‘Harlingen Welkom aan Zee’ en zorgt voor de verdere 
marketing van de stad. Dit doe je samen met ondernemers, de regiomarketeer en/of Merk Fryslân. 
Daarnaast adviseer en ondersteun jij interne- en externe stakeholders en weet je alle betrokken partijen te 
motiveren, hierbij zet je in op lokaal- en regionaal ambassadeurschap.  
 
Dit ben jij: 
Je hebt relevante werkervaring van marketing en/of communicatie op hbo-niveau, bij voorkeur in een 
soortgelijke functie. In een speelveld van belangen werk jij verbindend, je bent adviseur en sparringpartner 
voor wethouders, ondernemers en de VVV, maar je durft ook lef te tonen om je positie te behouden. Jij 
weet dat citymarketing tijd kost en daarom ben jij in staat met een toekomstgerichte blik te werken. 
 
Wie zijn wij? 
De gemeente Harlingen is een zelfstandige, compacte gemeente in een veranderende maatschappij. Dat 
vraagt een andere manier van werken. Wij zijn niet meer de aanbodgerichte organisatie van vroeger maar 
werken naar een vraaggerichte, klantgerichte organisatie waarbij flexibiliteit en professionaliteit hoog in 
het vaandel staan.  
 
Wat bieden wij jou? 
 Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid waar tal van kansen en 

mogelijkheden liggen, zowel in- als extern, die het verdienen om benut te worden.  
 Jij krijgt een contract van één jaar (met kans op verlenging) in salarisschaal 9, wat een salaris van 

minimaal € 2.702,- en maximaal € 3.968,- bruto op basis van 36-urige werkweek betekent.  
 Daarnaast kun je rekenen op prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een IKB (individueel 

keuzebudget) van 17,85% van je bruto maandsalaris, ABP-pensioen, collectieve 
ziektekostenverzekeringen, bedrijfsfitness en korting op verzekeringen. 

 
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
De briefselectie staat gepland voor week 6, de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 7. 

 
   

Vragen? 
Fedde Wielstra, teamleider Omgeving, vertelt 

je graag meer over de functie  
(0517) 49 22 81. 

 

Is je belangstelling gewekt? 
Stuur je sollicitatiebrief 

uiterlijk 2 februari 2020 per 
e-mail naar 

ikwil@harlingen.nl 
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