Marketing Communicatie Medewerker
BedrijfsFitnessOnline
Ben jij creatief en hou je er van om nieuwe ideeën te ontwikkelen met een professioneel team? Heb
jij daarnaast ervaring met leadgeneratie en content management systemen (bijv. Wordpress)? Dan is
de functie van Marketing medewerker bij BedrijfsFitnessOnline echt iets voor jou!
Wat ga je doen?
Werkend Nederland fit en vitaal! Dat is onze missie. BedrijfsFitnessOnline streeft ernaar om sport
voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht de reden om te sporten. Dit doen we door het
creëren van een fijne sportomgeving waarin je je thuis voelt, zowel tijdens als na het sporten!
Als Marketing medewerker voer je samen met de rest van het team marketingactiviteiten uit voor in
totaal 100 sportclubs. Jij bent verantwoordelijk voor de conceptuele en strategische invulling van het
bedrijf. Door middel van het ontwikkelen, beheren en doorvoeren van marketingconcepten zorg jij
ervoor dat klanten worden aangetrokken en behouden. Daarnaast voer je voor een gedeelte het
jaarplan uit en ontwikkel en evalueer je communicatie-uitingen via de eigen media en partnerships.
Tot slot help je bij het ontwikkelen van acties en campagnes om leden te werven en de retentie te
verhogen. Genoeg mogelijkheden dus om je creativiteit de vrije loop te laten!
Jij gaat je dus bezig houden met zowel de online als offline marketing. Maar nu vraag je je natuurlijk
af wat dat precies inhoudt, logisch! Wij maken een kleine opsomming voor je:
Offline marketing:
• Op aanvraag verrichten van regionaal markt- en concurrentieonderzoek;
• uitvoeren van alle traffic-werkzaamheden van de afdeling. Denk hierbij onder andere aan het
uitvoeren van offerteaanvragen, het inplannen van acties bij externe partijen en de
ondersteuning aan communicatie van clubactiviteiten.
Online marketing:
• Bijhouden van de social media (Twitter, Facebook, Instagram);
• leveren van input voor rapportages van diverse campagnes;
• uitvoeren van lokale mediaplanning en PR;
• ondersteuning bij SEA en SEO;
• het in opdracht verzorgen van e-mailings en andere vormen van direct marketing.
Wat wij bieden
• Per direct aan de slag in een fulltime functie;
• een bruto maandsalaris tussen de €1850 - €2450 bruto per maand;
• reiskostenvergoeding;
• een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden;
• werken in een groot en snelgroeiend bedrijf met meer dan 100 vestigingen;
• een kans om jouw kennis met creativiteit te combineren;
• en last but not least: gratis sporten!
Wat wij vragen:
• Minimaal hbo werk- en denkniveau;

•
•
•
•

je hebt ervaring met werken met verschillende softwarepakketten en content management
systemen;
je bent creatief, neemt initiatief, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel én kan goed
samenwerken;
je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden én hebt een uitstekende
beheersing van de Nederlandse taal;
verantwoordelijkheidsgevoel over de uitingen van de afdeling.

Interesse?
De functie van administratief medewerker bij BedrijfsFitnessOnline wordt mijn nieuwe job! Solliciteer
via m.verhulst@bedrijfsfitnessonline.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

