
 
 

Communicatieadviseur 
 
Ben jij een gedreven communicatie-expert met hart voor landbouw, water en natuur? Beschik 
je over de creativiteit en vaardigheden om de zichtbaarheid van NMI te vergroten? Wij bieden 
je een flexibele werkomgeving waarin je in een enthousiast team aan de slag gaat om een 
bijdrage te leveren aan deze uitdaging! 
 

Wat doen wij? 

Nutriënten Management Instituut NMI is een onderzoeks- en adviesbureau met 17 enthousiaste medewerkers. NMI 

ontwikkelt kennis over duurzaam bodembeheer en nutriëntenkringlopen en vertaalt dat in praktisch toepasbare 

oplossingen voor onze klanten: overheden, bedrijfsleven en andere stakeholders in het landelijk gebied. Als NMI 

willen we bijdragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit ten dienste van de voedselproductie, natuur en de 

kwaliteit van de leefomgeving. Samengevat in onze missie: duurzaam bodemgebruik voor landbouw en natuur in 

balans met de omgeving. NMI is een onderdeel van de HLB-groep, waartoe ook HLB te Wijster, De Groene Vlieg te 

Dronten en Oude Tonge en Care4Agro te Wageningen behoren.  

 

Wat ga jij doen? 

Voor de professionalisering van onze communicatie zoeken we een Communicatieadviseur. In deze functie ben je 

de eerstverantwoordelijke voor het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van de communicatiestrategie. Concreet 

ga je het volgende doen: 

• Het opstellen en bewaken van een communicatiestrategie die helpt om onze doelstellingen te bereiken. 

• Het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van NMI als onderzoeks- en adviesbureau op het 

gebied van duurzaam bodembeheer en nutriëntenkringlopen in het landelijk gebied. 

• Uniformeren en actualiseren huisstijl. 

• Het aansturen van onze secretaresse voor het beheer van de website en sociale media-uitingen. 

• Het ontwikkelen van communicatiecontent in samenwerking met projectmanagers. 

• Het ondersteunen van de projectmanagers op het gebied van strategische communicatie en project-

gerelateerde communicatie. 

• Het onderhouden van pers– en mediarelaties. 

 

Jouw achtergrond?  

• Je bent een allround communicatiespecialist met relevante werkervaring. 

• Je hebt een HBO- of universitair denkniveau en een relevante opleiding. 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Goede beheersing van Engels is een pré.  

• Je schrijfstijl is positief en enthousiasmerend met oog voor de inhoud. 

• Je werkt graag samen in wisselend samengestelde teams en behoudt het overzicht. 

• Je bent een zelfstandige en proactieve teamspeler met slagkracht. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een zelfstandige positie voor 24 uur per week in een enthousiast team met veel ruimte voor initiatief en 

persoonlijke ontwikkeling. Ons kantoor staat in Wageningen. Wij zijn een informele, platte organisatie en hebben 

uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je salaris wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding.  
 
Interesse 
Neem contact op met Romke Postma via romke.postma@nmi-agro.nl of 06 460 207 76 voor meer informatie over 
de positie. 
 

mailto:romke.postma@nmi-agro.nl


 
 
 
 
Als je geïnteresseerd bent in deze functie kun je jouw motivatiebrief met CV vóór 9 juli sturen naar HR via 
hr@agrocares.com. 
 
Voor meer informatie, kijk op onze websites:  www.nmi-agro.nl en www.hlbbv.nl.  
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