Vacature Communicatieadviseur NL Actief
Wil je werken in de dynamische omgeving van de landelijke belangenbehartiger voor ondernemende
sportaanbieders? Ben je servicegericht en vind je het leuk om veel contact met ondernemers te
hebben over hun uitdagingen en dilemma’s? Heb je goed gevoel voor mensen, denk je graag mee op
strategisch niveau en ben je communicatief sterk? Dan ben jij misschien wie we zoeken. In deze
veelzijdige baan help je mee onze branche naar een hoger niveau te brengen en daarmee onze
maatschappelijke waarde te vergroten.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je hebt veel contact met onze leden, de ondernemers, zowel vraaggericht als proactief.
Je levert een belangrijke bijdrage aan de communicatie naar buiten, zoals on- als offline.
Je beheert dossiers van strategisch belang.
Je draait mee in projecten die het verschil maken voor de branche.
Je ondersteunt de directie.
Je organiseert bijeenkomsten en events.

Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•

HBO/WO werk- en denkniveau
Relevante werkervaring is een pré
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Goed gevoel voor dienstverlening, mensen en organisaties
Teamplayer mentaliteit
Accuratesse en creativiteit

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een veelzijdige baan voor 28 tot 32 uur per week
Werken in een klein, hecht team met een open werkstructuur
Grote eigen verantwoordelijkheid met veel flexibiliteit en afwisseling
De mogelijkheid om jezelf te ontplooien

Waar kom je terecht?
NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in
Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 2,5 miljoen sporters aangesloten.
Daarmee is NL Actief de grootste sportorganisatie van Nederland. NL Actief ontwikkelt en borgt de
kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen aan fitness gaan doen. Doel is om
de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de fitnesscentra verder
te bevorderen. NL Actief is een kleine organisatie (7,2 FTE), gevestigd in Ede. We hebben een fijn
team, van 11 vaste medewerkers en enkele op projectbasis, dat intensief met elkaar samenwerkt.
Solliciteren?
Richt je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 10 oktober 2019 aan Patrick Rijnbeek (directeur) via:
sollicitatie@nlactief.nl.
Voor informatie over de functie kun je je wenden tot Patrick Rijnbeek via:
06 21 64 96 12 of p.rijnbeek@nlactief.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 18 oktober. Indien je hiervoor bent uitgenodigd, ontvang je
na de sluitingsdatum persoonlijk bericht van ons.

