VACATURE

Communicatie Medewerker Stichting Special Heroes Nederland
Stichting Special Heroes Nederland

Ons doel is om meer mensen met een beperking actief te laten participeren in sport en culturele
activiteiten. We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen en implementeren daarvoor
maatwerkprogramma’s. We laten scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeente nauw
met elkaar samenwerken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende
omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en fotografie. Wij zijn sterk in
het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau, die bijdragen aan
meer structurele sport en cultuur participatie van de doelgroepen. We zorgen actief voor monitoring
van de programma’s, kennisdeling, en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en blijven,
zodat programma’s lokaal duurzaam verankeren.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt een nieuwe collega

Communicatie (24 uur per week, M/V)
(vooralsnog voor bepaalde tijd van 1 jaar)

Je bent verantwoordelijk voor de corporate, interne en externe communicatie (inclusief social
media). Je stelt communicatiebeleid en -plannen op voor de stichting en haar programma’s en geeft
daar (mede) uitvoering aan.
Je levert een belangrijke bijdrage aan het schrijven en redigeren van teksten (voor de website, social
media, brochures, persberichten, etc.) en content creatie (beeld/video). Aanvullend daarop ben je in
staat de ontwikkeling en productiebegeleiding van promotie- en informatiemateriaal, presentaties,
etc. te verzorgen.
Je geeft invulling aan het relatiebeheer van partners en leveranciers mbt communicatie/marketing.
Je werkt intensief samen met de inhoudelijke deskundigen, back office medewerkers en collega
medewerker communicatie.

Profiel









Afgeronde Hbo-opleiding in de richting van Communicatie/Marketing;
Aantal jaren relevante ervaring in een communicatie en/of marketingfunctie;
Affiniteit met de doelen en doelgroepen van de organisatie;
Ervaring met het (web) redigeren en schrijven van artikelen en (pers)berichten;
Vaardigheid met diverse social media kanalen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
Goede kennis MS Office, Adobe (Photoshop/Illustrator) en CMS (Drupal/Wordpress);
Samenwerkings-, klant- en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden





Werkplek Arnhem en Utrecht;
In eerste instantie een contract voor een bepaalde tijd van 1 jaar;
Salaris conform CAO SPORT;
De 1e gespreksronde vindt plaats op 6 maart 2018.

Informatie

Via Erna Mannen (directeur)
T: 06 4300 4706
E: emannen@specialheroes.nl

Reactie

Je reactie (brief met CV) kun je vóór 19 februari 2018 sturen naar:
Stichting Special Heroes Nederland
tav Erna Mannen
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
Of mailen naar:
seykelenkamp@specialheroes.nl ter attentie van Erna Mannen

