Medewerker Marketing & Communicatie

Gezocht Medewerker Marketing & Communicatie!
Wij zijn op zoek naar een sportieve medewerker MarCom die sportclub HLC ondersteunt in
haar Marketing en Communicatiebeleid. De kern van de functie bestaat uit alle uitvoerende
& coördinerende taken die hierbij komen kijken. Het is in deze functie vooral belangrijk dat
je veel expertise hebt op het technische vlak en gewend bent om met allerlei verschillende
systemen en software te werken. Met name voor het plaatsen van content op, en beheren
van, onze website.
Waar staat Sportclub HLC voor?
Wij geloven dat je van bewegen groeit. Het brengt plezier, je wordt er blij en gezond van en
het brengt mensen samen. Wij willen dit voor zoveel mogelijk kinderen, volwassenen en
ouderen in Haarlem en omstreken mogelijk maken. Sportclub HLC richt zich op verschillende
gymnastische sporten en is verbonden aan de KNGU.
Wat ga je doen?
Onze medewerker MarCom rapporteert aan de bestuursleden Marketing & Communicatie
en Facility & Secretariaat. In principe voer je alles uit wat er binnen deze disciplines op
beleidsniveau wordt bedacht en ontwikkeld. Dit vertaal je naar prettig leesbare content en
plaats je zo nodig op alle beschikbare kanalen. Ook ben je in staat om nieuwe initiatieven te
ontplooien en indien relevant nieuwe kanalen op te zetten of aan te boren. Je hebt verstand
van (digital) marketing en werkt mee aan het opzetten van verschillende campagnes, zoals
bijv. een crowdfunding campagne, het werven van sponsoren, een branding campagne, of
anders. Belangrijk in deze functie is tevens het technische aspect. Niet alleen verwachten
we kennis van de nodige systemen, maar ook van SEO, SEA en andere optimalisatie
methodieken.
Wat breng jij?
• Je beschikt over HBO- werk en denkniveau;
• Je hebt aantoonbare ervaring binnen het MarCom domein;
• Je hebt kennis van relevante systemen en software;
• Je legt gemakkelijk contact met mensen en kunt goed samenwerken;
• Je bent zeer communicatief vaardig en creatief in het bedenken van oplossingen;
• Je bent energiek, pro-actief en doortastend;
Wat bieden wij?
Naast een jaarcontract bieden wij een leuke uitdagende functie binnen een vereniging waar
veel ruimte is voor initiatief en veel zaken nog ontwikkeld moeten worden. De functie is in
eerste instantie begroot op 5 uur per week, te evalueren na 3 tot 6 maanden. De uren zijn
flexibel in te delen per week en je werkt vanuit huis.
Interesse?
Stuur dan je motivatie (vormvrij), waarom jou deze functie leuk lijkt, wat en hoe je denkt bij
te dragen en waaruit jouw geschiktheid blijkt, naar Agnes Smit-Wobbes via agnes.smitwobbes@sportclubhlc.nl. Mailen voor meer informatie mag natuurlijk ook.

