SSNB IS OP ZOEK NAAR EEN: COMMUNICATIE COÖRDINATOR
Aantal uren per week: 24 uur
Vacaturenummer: 1330
Heb jij je communicatie en marketing skills altijd al willen gebruiken in een lerende organisatie
waarin de sport centraal staat? Ben je flexibele duizendpoot, neem je graag initiatief, kun je goed
zelfstandig werken en heb je graag een tof team van collega’s om je heen? Beschik je daarnaast over
HBO-werk- en denkniveau in de richting communicatie/marketing? Lees snel verder want SSNB is op
zoek naar jou!

Waar kom je te werken?
De ondernemende professionals van SSNB zetten zich als kennispartner en verbinder in voor een
gezond, veerkrachtig en gelukkig Brabant. Wij werken primair samen met overheden, verenigingen
en onderwijs en in toenemende mate met zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de
sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te
krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociaalmaatschappelijke uitdagingen.
Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt!
SSNB is een sociale onderneming. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en
bewegen. We nemen de rust en ruimte om middels frequente dagen samen de gezamenlijke stip aan
de horizon te realiseren. Binnen SSNB is er een open en informele sfeer. Samenwerken vinden wij
heel belangrijk, wij werken met een relatief klein team (15 personen) vanuit ons kantoor in
Eindhoven. Daarnaast zijn er lokaal voor ons ruim 55 beweegprofessionals werkzaam (TeamNB).

Waar houd je je mee bezig als communicatie coördinator?










Onderhouden van de huidige website in Wordpress;
Coördineren en vullen van de nieuwe website in Wordpress;
Ontwerpen van folders/flyers;
Schrijven en opmaken van diverse nieuwsbrieven in Mailchimp;
Schrijven van berichten voor de social mediakanalen (Linkedin, Facebook, Twitter en
Instagram);
Visuals ontwerpen voor de social media kanalen;
Creëren van content, waaronder het schrijven van artikelen, nieuwsbrieven, blogs en
persberichten, inclusief redigeren van content opgesteld door collega’s;
Bedenken en mede uitvoeren van campagnes, ondersteunen bij events en workshops,
ontwikkelen persbeleid;
Daarnaast begeleid je altijd één of meerdere stagiaires die jou tijdens hun stage
ondersteunen bij jouw werkzaamheden.
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Wat neem je mee?









HBO-werk- en denkniveau in de richting communicatie;
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Initiatiefrijk;
Resultaatgericht;
Teamplayer;
Flexibel;
Stressbestendig.

Wat hebben wij jou te bieden?
Bij ons werk je niet in een saaie werkomgeving, maar je komt te werken in een dynamische en
lerende organisatie. Wij geloven in de kracht van onze mensen en bieden aan hen de ruimte om zich
te ontwikkelen. We werken hybride (dus zowel vanuit huis als op ons kantoor op Strijp S in
Eindhoven). Wij hanteren de CAO Sport en de functie is ingedeeld in schaal 7 of 8 (afhankelijk van
opleiding en ervaring). Naast het salaris heb je recht op 24 vakantiedagen, een mooi kerstpakket en
gedurende het jaar hebben we met regelmaat een gezellige borrel. De aanstelling is in eerste
instantie voor de duur van 1 jaar.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie-inhoud en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Fons de
Kok telefoonnummer 06 - 28613845. Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor
15 juni 2022 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl Vermeld hierbij duidelijk het
vacaturenummer van deze vacature (1330).
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