Vacature

Medewerker communicatie
24 uur per week
(v/m)
Heb jij passie voor sport, het verenigingsleven én communicatie?
Ben jij goed met tekst en beeld en weet jij hoe je met creatieve
content de juiste snaar raakt? Dan zoeken we jou!
Het bondsbureau, een jong gedreven team van 5 medewerkers dat hard en met veel plezier
werkt aan het realiseren van gestelde doelen, ondersteunt samen met vele vrijwilligers zo’n
180 verenigingen met +/- 16.000 leden. Samen met de Nederlandse Tafel Tennis Bond
(NTTB), Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS), Koninklijke Nederlandse
Cricket Bond (KNCB), Koninklijke Nederlandse Base en Softball Bond (KNBSB), Nederlandse
Baketball Bond (NBB), Nederlandse Badminton Bond en Judo Bond Nederland (JBN) kom je
te werken in een leuke en inspirerende werkomgeving in Nieuwegein.
De functie
In deze functie draag je bij aan de ontwikkelingen en uitvoering van het communicatiebeleid,
met als doel het promoten, verbeteren van het imago, kennismaking en zichtbaarheid van
de sport. Ter invulling van een ouderschapsverlof is de NJBB voor de duur van 1 jaar voor 24
uur per week op zoek naar een gedreven, enthousiaste communicatiemedewerk(st)er die
zelfstandig in een korte periode veel activiteiten kan initiëren en realiseren.
Wat ga je doen?
Je werkt zowel adviserend als uitvoerend en bent verantwoordelijk voor de coördinatie en
uitvoering van het bondsmagazine, de online nieuwsbrieven, de content op de website en de
social mediakanalen. Daarnaast ondersteun je in de uitvoering van sportpromotie-projecten
en voer je redactie over content die andere jou aanleveren.
Interesse?
Heb je interesse in deze leuke
functie en voldoe je aan de
eisen? Mail je CV en motivatie
dan voor vrijdag 5 april naar
info@njbb.nl
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Laura
Vaessen (communicatiemedewerker),
030 – 20 20 145.
Acquisitie naar aanleiding
van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

Wat vragen we?
• HBO werk- en denkniveau; (afgeronde opleiding in communicatie/ journalistiek is een pre);
• Minimaal 2 jaar werkervaring;
• Ervaring met o.a. Mailchimp, Adobe Indesign, Wordpress;
• Sterke redactionele kwaliteiten;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling (Nederlands);
• Affiniteit en ervaring met social media;
• Persoonlijke eigenschappen als positief, proactief, oplossingsgericht, zelfstandig, echte doener;
• Bereidheid om op flexibele tijden te werken;
• Passie voor sport en het verenigingsleven.
Wat bieden we?
• Een gevarieerde en leerzame baan bij een ambitieuze organisatie.
• Een inspirerende werkomgeving met meerdere collega’s van verschillende sportbonden aan
het pand op de Kelvinbaan in Nieuwegein.
• Salarisschaal 7 conform CAO Sport.
• Een tijdelijk dienstverband van één jaar.
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