Vacature communicatieadviseur
Wie zijn wij?
Werkgevers in de Sport (WOS) is een werkgeversvereniging die iedereen wil laten genieten van
sport. Wij geloven dat sterke sportorganisaties en gemotiveerde medewerkers hierin het verschil
maken. Daarom is het belangrijk dat de sector zich kan blijven ontwikkelen en aantrekkelijk blijft
om in te werken. Goede collectieve arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn daarin belangrijk
en daar zetten wij ons dagelijks voor in, zodat wij als land weer trots zijn op wat we door middel
van sport samen realiseren. Dit doen we met een deskundig team van collega’s in een informele,
energieke en sociale omgeving.
Onze standplaats is De Weerelt van Sport. Een dynamische ontmoetingsplek in Utrecht waar
sportorganisaties samen werken aan hun doelstellingen. De Weerelt van Sport de thuisbasis van
de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB),
Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Watersportverbond en Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).
Daarnaast biedt de inspirerende locatie ook ruimte voor verschillende andere sportieve
organisaties zoals Gehandicaptensport Nederland, Yellow Jersey Sportmarketing, NOC*NSF en
Werkgevers in de Sport. Naast onze sportieve standplaats In Utrecht heeft de WOS ook
werkplekken op Topsportcentrum Papendal te Arnhem.

Hoe ziet je werk eruit?
Jouw dag is afwisselend, je bijdrage essentieel en gewaardeerd. Jij zorgt namelijk voor goede
aansluitende communicatie met onze leden (94 sportorganisaties, variërend van KNVB, NOC*NSF,
KNLTB, Sportservice, Stichting de 4-daagse, etc. die met elkaar 4 miljoen sporters bedienen) en
de sector als geheel (doelgroep directie, HR, leidinggevenden, OR, medewerkers).
Je geeft uitvoering aan de marketing- en communicatiestrategie, denkt mee en signaleert
ontwikkelingen en verbeterpunten voor onze communicatie en doelgroepbenadering. Je hebt
concrete ideeën hoe we het beste onze doelen kunnen blijven behalen en weet in te spelen op
veranderingen. In afstemming met de de desbetreffende verantwoordelijke coördineer je het
proces, onderhoudt je contacten met samenwerkingspartijen, zoals communicatie- en vormgeving
bureaus en stuur je op een goed eindproduct.
Door jouw werk weten verschillende doelgroepen en stakeholders in de sport wie we zijn, wat onze
rol is en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Onze projecten, bijeenkomsten en ontwikkeld
materiaal is voor een breed publiek interessant en jij helpt deze bekendheid te geven. Het is onze
taak om de sector te inspireren en activeren om met behulp van onze informatie, advies en
handvatten goed werkgeverschap in de eigen organisatie (verder) vorm te geven.
Daarnaast weet je relevante ontwikkelingen op HR gebied en in wet- en regelgeving - wat in kaart
gebracht wordt door je collega’s - op een aansprekende en begrijpelijke wijze in communicatie te
vertalen, die aansluit bij onze doelgroep(en). Je denkt daarin mee op welke wijze we onze
doelgroepen zo goed mogelijk kunnen bereiken.

Een greep uit jouw werkzaamheden:
- het eenduidig positioneren van de WOS in onze communicatie-uitingen;
- schrijven van teksten voor en beheren van voor onze websites en social media
(www.sportwerkgever.nl en www.werkenindesport.nl);
- het (door)ontwikkelen en inrichten van het arbeidsmarktplatform werkenindesport.nl. Namens
de WOS neem jij deel aan het projectteam en redactieteam overleg van het
arbeidsmarktplatform;
- het schrijven van uitnodigende teksten voor onze bijeenkomsten, netwerken en leergangen voor
diverse doelgroepen;
- het opstellen en evalueren van nieuwsbrieven;
- het (mede) ontwikkelen en zorgdragen voor de realisatie van digitale brochures, Infographics,
leaflets en andere publicaties, veelal in afstemming met externe bureaus;

Wie ben jij?
Je krijgt energie van de diversiteit in je werk en in je projecten. Je bent creatief en
oplossingsgericht in je ideeën. Je gaat goed op een stuk autonomie in je werk en bent daarnaast in
staat je collega’s goed te adviseren door je expertise op communicatie en marketing gebied. Je
bent van nature een verbinder en weet je goed te verplaatsen in verschillende doelgroepen en
stakeholders.
Je bent een gemotiveerde teamspeler, die zijn of haar individuele taken weet uit te voeren en
plezier beleeft aan het begrijpelijk maken van ingewikkelde zaken voor werkgevers in de sport met
verschillende achtergronden (soorten sportorganisaties en verschillende functieniveaus variërend
van directie tot vrijwilliger).
Projectmatig ben je sterk en je kunt goed plannen en organiseren, daarbij weet je hoofdzaken van
bijzaken te onderscheiden in je werk en in je communicatie.

Wat zoeken wij?
●
●

●
●

HBO werk- en denkniveau, voorkeur opleiding in communicatie, marketing of journalistiek;
Ervaring / bewezen kwaliteit met betrekking tot (online en offline) communicatiemanagement, marketing & communicatie, content - en projectmanagement en analyse
tools (Google Analytics);
Afhankelijk van jouw beschikbaarheid 24 - 32 uur per week;
Het is een pré als je werkervaring hebt opgedaan binnen een sportbond, sportservice
organisatie, een andere soort sportorganisatie of bij een brancheorganisatie.

Arbeidsvoorwaarden
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Een fijne werkplek in een dynamische en sportieve omgeving;
De mogelijkheid om onder of na werktijd deel te nemen aan georganiseerde
sportactiviteiten in De Weerelt van Sport (op kosten van de werkgever);
Een door de werkgever bekostigde, lekkere en gezonde bedrijfslunch op de dagen dat je in
DeWeerelt werkt. Aangeboden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in de
sport is plek voor iedereen);
Een goede balans tussen werk en privé met de mogelijkheid om hybride te werken. Hiertoe
bieden wij een reiskostenvergoeding en een thuiswerkregeling.
De mogelijkheid tot een bijdrage aan de contributie van een sportvereniging of
sportabonnement;
Een laptop en telefoon;
Een bijdrage in je ziektekostenverzekering. Wij vinden het immers belangrijk dat je gezond
en vitaal kunt blijven;
En bovenal leuke collega’s, en een plekje in een bevlogen en informeel team;
Voor alle overige arbeidsvoorwaarden verwijzen we je naar onze CAO Sport.

De functie is conform de CAO Sport ingedeeld in schaal 9. Afhankelijk van je relevante kennis en
werkervaring varieert het salaris van minimaal € 2.968,- tot maximaal € 4.282,- op basis van
38-uur.

Sollicitatie
Weet jij direct dat jij de geschikte kandidaat bent om onze nieuwe collega te worden? Dan
ontvangen je CV en motivatie graag voor 1 augustus via info@sportwerkgever.nl. Je mag deze
richten aan Nischa Janssen.
Wil je eerst eens vrijblijvend kennismaken of heb je nog een aantal vragen?
Dan willen we je (samen met andere kandidaten die deze wens hebben) van harte uitnodigen voor
een digitaal kopje koffie via Teams op:
●
●

Maandag 18 juli, van 12.00 tot 12.30 uur
Woensdag 27 juli van 16.00 tot 16.30 uur

Je kunt je hiervoor aanmelden door een email te sturen met je naam onder vermelding van digitaal
kopje koffie naar info@sportwerkgever.nl. Je ontvangt dan de Teams-link in je mailbox.
Heb je eerder vragen of behoefte aan informatie dan kun je contact opnemen met Koen Vermooten
06 48 43 65 60 of Nischa Janssen via 06 513 156 59.

