
 

 

 

Ondernemend Leiden zoekt communicatiemedewerker/projectmanager 
(16 uur) 

Functieomschrijving  
Om het Economische programma en projecten onder de aandacht te brengen bij de achterban, 
partners en overheid is Ondernemend Leiden op zoek naar een 
communicatiemedewerker/projectmanager. De functie betreft 16 uur per week. Voor deze 
dynamische functie zoeken wij een duizendpoot die planmatig en communicatief sterk is. Je bent 
zelfstandig en proactief en weet deadlines te waarborgen. Je bent stressbestendig en flexibel en kunt 
goed schakelen tussen steeds veranderende omstandigheden en (ad hoc) werkzaamheden. Je 
ondersteunt de manager, de voorzitter en het bestuur bij communicatieve en organisatorische 
werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden 

• Opstellen, uitvoeren en monitoren communicatieplan;  
• Website en platform Chainels (intranet) voorzien van informatie (nieuws, bijeenkomsten, 

projecten); 
• Schrijven en versturen van persberichten; 
• Organiseren van bijeenkomsten en netwerkmomenten; 
• Het organiseren van de talkshow Economie van Morgen; (Regelen gasten, opstellen 

programma en draaiboek, locatie etc.); 
• Het uitdragen van de bedrijfscultuur van Ondernemend Leiden. 

 
Wij vragen:  

• HBO werk- en denkniveau; 
• Relevante, aantoonbare werkervaring;  
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
• Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen; 
• Zelfstandig, flexibele instelling, klantgericht en stressbestendig; 
• Ervaring met contentbeheer en social media; 
• Kennis van Microsoft (ten minste MS Word, MS Excel, MS PowerPoint en Outlook); 
• Discretie. 

 
Wij bieden:  

• Een zelfstandige functie met veel ontwikkelmogelijkheden; 
• Werken met overheidsorganisaties, ondernemers- en brancheverenigingen; 
• Dynamische werkomgeving; 
• Salarisindicatie ligt tussen € 2.500  -  € 3.200,- bruto per maand (op basis van fulltime 

dienstverband). 
 

  



 

 

 

 

Ondernemend Leiden: Ons doen begint met het denken van ondernemers! We zijn een 
samenwerkingsverband van de ondernemersplatforms Leiden Bio Science Park, 
Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Hoteloverleg Leiden, Business Platform 
Schipholweg-Schuttersveld en het Ondernemersfonds Leiden. De organisatie zet zich in om het 
ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in 
bestaand als nieuw gemeentelijk beleid. De partners vinden elkaar als het gaat om de thema’s voor 
een gezamenlijke agenda, te weten:  
> Mobiliteit; 
> Vestigingsklimaat;  
> Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. 
 
Als we het doen, laten we het dan goed doen. In het holst van de coronacrisis is Ondernemend 
Leiden, met partners, ondernemers, de overheid en experts in gesprek gegaan over de economische 
toekomst. Daarbij hebben alle gesprekspartners zich gevonden in een gemeenschappelijke 
doelstelling: het borgen van de economische belangen en het versterken van de Leidse Economie. 
Hier is het Leids Economisch Programma uit voort gekomen waarin economisch herstel en het 
vergroten van de veerkracht van Leiden en de regio centraal staat.  

Raadpleeg de website www.ondernemendleiden.nl voor meer informatie.  
 
Informatie en sollicitatie  
Heb jij interesse in de functie? Neem contact op met Erwin Roodhart (erwin@ondernemendleiden.nl 
of 06-41281238) of stuur meteen een sollicitatiebrief met CV naar erwin@ondernemendleiden.nl DE 
vacature loopt tot dinsdag 5 oktober 2021. De eerste gesprekken zullen online plaatsvinden.    
 
 


