Vacature
Nunspeet, 20 juli 2020
___________________________________________________________________________
Sportbedrijf Nunspeet is een jong, fris en innoverend bedrijf voor sport en bewegen in Nunspeet. Wij
bieden sport en bewegen een aansprekend podium. Wij stimuleren de sportdeelname en attractieve
en actieve sportbeleving. Sportbedrijf Nunspeet is een ambitieuze organisatie. Wij hebben als doel
iedereen in gemeente Nunspeet en omgeving met plezier in beweging te krijgen en houden. Wij
zoeken een collega die dit doel met ons wil realiseren.
Aangeboden wordt een veelzijdige functie met een grote mate van zelfstandigheid:
Medewerker Marketing, Communicatie en Reserveringen
24 uur per week
Wat ga je doen?
Als marketing en communicatiespecialist ben je verantwoordelijk voor alle interne en externe
communicatie. Jij weet interactie op gang te brengen met onze doelgroepen op social media, je zorgt
voor een goede online zichtbaarheid en zorgt ervoor dat de klanten altijd op de hoogte zijn van de
programmering binnen het Sportbedrijf. Daarnaast zorg je dat de website up-to-date is. Je maakt
foto’s en video’s voor diverse online en sociale kanalen zoals de website, mailings, Facebook en
Instagram. Met jouw creatieve inslag weet je steeds meer bekendheid te genereren voor
Sportbedrijf, de accommodaties en haar faciliteiten.
Tevens ben jij het eerste aanspreekpunt voor verzoeken, aanvragen en het verwerken van
reserveringen door sportverenigingen en andere partijen die gebruik willen maken van onze
accommodaties.
Jouw takenpakket:
- Bijhouden sociale media kanalen.
- Communicatieplan schrijven.
- Contact met mediapartners zoals RTV Nunspeet.
- E-mails schrijven.
- Inspiratie video’s maken.
- Interne nieuwsbrief verzorgen.
- Optimalisatie gebruik sportaccommodaties.
- Aannemen en verwerken van reserveringsaanvragen.
- Contact met gebruikers sportaccommodaties.
- Beheer van toegangspassen.
Wie ben jij?
Je bent enthousiast, ondernemend, volhardend en sportief. Je hebt gevoel bij dienstverlening en
vindt het mooi om met mensen om te gaan. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden. Je bent gestructureerd en resultaatgericht. Je bent een zelfstandige teamplayer. Je
verbindt mensen en organisaties en je enthousiasmeert hun. Ook weet je onze kernwaarden uit te
dragen: gastgericht en flexibel, innovatief, integer, enthousiast en professioneel. Jij bent een
verschilmaker!

Je werkt en denkt op HBO niveau, hebt een relevante opleiding genoten en tenminste twee jaar
ervaring in een soortgelijke functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen
vervoer. Je komt bij voorkeur uit de regio Noord Veluwe.
Wat bieden wij?
Het betreft een functie voor 24 uur per week voor in eerste instantie een jaar. Het is onze intentie
om bij goed functioneren te verlengen. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao
Zwembaden en afhankelijk van leeftijd en ervaring. De standplaats van de functie is Sport- en
Recreatiecentrum De Brake, Oosteinderweg 19 te Nunspeet.
Ben je enthousiast en geloof jij een verschil te maken?
Behoefte aan nadere informatie? Neem dan contact op met Dorris Koning, officemanager
Sportbedrijf Nunspeet via info@sportbedrijfnunspeet.nl. Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV
kunnen tot en met maandag 24 augustus aanstaande via e-mail verzonden worden aan Sportbedrijf
Nunspeet BV t.a.v. mevrouw D. Koning via info@sportbedrijfnunspeet.nl.
Tot slot: wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wanneer je wordt geselecteerd voor de
functie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

