
Projectmanager dagrecreatieve netwerken 

Fryslân beschikt over een toonaangevend netwerk aan fiets-, wandel- en vaarroutes waar talrijke 
toeristen, recreanten én inwoners het jaarrond plezier aan beleven. De komende jaren werkt de 
provincie Fryslân, samen met de Marrekrite en marketingorganisaties, aan het verder verbinden, 
verrijken en on- en offline ontsluiten van dit ‘Friese Goud’. Dit als één van de zeven opgaven 
waarmee de provincie de structuur van de Friese gastvrijheidssector wil versterken. 

We zoeken 
Voor deze opdracht, in een aantrekkelijk en dynamisch speelveld, zoeken wij op korte termijn een 
praktisch ingestelde, organisatorisch sterke en communicatief vaardige projectmanager en 
netwerker die:   

- kan overtuigen, samenwerken en verbinden 
- strategisch sterk is en beschikt over een helicopterview 
- een nieuwe samenwerkingsvorm operationeel maakt 
- feeling heeft met het Friese, toeristisch-recreatieve werkveld 
- proactief is en de handen uit de mouwen steekt 
- ervaring heeft met projectmanagement. 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Je bent een verbindende schakel tussen Marrekrite, Merk Fryslân en de regio’s  

• Je onderhoudt contacten en stemt af met provinciale stakeholders als de tbo’s (terrein 
beherende organisaties), de culturele instellingen en landelijke partners als wandelnet, 
fietsnet en ANWB 

• Je zet op korte termijn de eerste acties in gang 

• Je maakt een plan van aanpak, inclusief werkplan, en geeft de samenwerking vorm 

• Je werkt in opdracht van en stemt af met de stuurgroep 

• Je verdeelt en bewaakt de budgetten 

• Je overlegt met, verbindt en coördineert de deelnemende organisaties 

• Je stuurt eventuele uitvoerende medewerkers of organisaties aan. 

Functie-eisen 

• Minimaal drie jaar werkervaring in soortgelijke functie 

• Hbo-plus/universitair denkniveau 

• Analytisch en communicatief vaardig 

• Vaardig in organiseren en rapporteren 

• Kennis van en ervaring met marketing, e-commerce en ICT een pre. 

Wat wij bieden 

Een interessante, afwisselende opdracht in een dynamische omgeving voor (minimaal) een half 
jaar en een verwachte belasting van 32 uur/week. Het uurtarief zal in overleg worden vastgesteld. 
Startdatum 1 januari 2021. Uitvalsbasis Marrekrite/Leeuwarden. 

Belangstelling 
Heb je belangstelling en wil je meer weten? Neem dan contact op met Marjan Soepboer, 
secretaris Toerisme Alliantie Friesland via mobiel 06-21625681 of per mail 
marjansoepboer@ynbusiness.nl  
Reageren kan tot 1 december door je motivatie en cv te sturen naar: 
marjansoepboer@ynbusiness.nl  
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