Vacature: senior marketeer
Erasmus Sport is dé plek voor Rotterdamse studenten om te sporten. Dagelijks bieden wij meer dan
12.000 klanten een uitgebreid sportaanbod met meer dan 50 body fit en budo activiteiten, een
uitgebreide fitness en een gezellig sportcafé. Samen met onze 23 studentensportverenigingen
organiseren we jaarlijks veel evenementen op en rond de campus, zijn er toernooien en bieden we
competitie aan op hoog niveau.
Voor de uitbreiding van ons marketingteam zijn we op zoek naar versterking!
Het marketingteam is verantwoordelijk voor alle eigen evenementen, online communicatie en branding
van Erasmus Sport activiteiten, en de salesacties door het jaar heen. Voor dit team zijn we op zoek naar
een gedreven marketingprofessional. We zijn op zoek naar een enthousiaste, flexibele, hands-on en
sportieve collega, die samen met het team de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en al haar
studenten en medewerkers aan het sporten krijgt. Ben jij onze collega?
Jij hebt het volgende profiel:
• Afgeronde HBO-opleiding (alle opleidingen zijn welkom, maar sportmarketing/communicatie en
media is een pre)
• 1 tot 3 jaar jaar werkervaring, bij voorkeur bij een sport/studentenorganisatie of in een
marketingcommunicatiefunctie
• Representatief en goede communicatievaardigheden, online en offline.
• Organisatorisch sterk, in staat om leiding te geven aan en samen te werken met jonge mensen
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift (Erasmus
Sport is een tweetalige organisatie)
• Enthousiast, proactief en bereid handen uit de mouwen te steken
• Basis computervaardigheden zijn vereist, kennis van In Design/PhotoShop, WordPress is een pre
• Salesaffiniteit, resultaat- en klantgericht
• Affiniteit met sport en de doelgroep studenten
• Bereidheid en flexibiliteit om buiten kantoortijden te werken
Wat wij je bieden:
• Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid in een prettige, professionele en informele
werkomgeving op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam
• Veel afwisseling, veel vrijheid en een grote diversiteit aan werkzaamheden
• Meedenken en werken aan de toekomst van Erasmus Sport, in visie en implementatie
• Mogelijkheid om veel te leren en door te groeien binnen Erasmus Sport
• Gratis Erasmus Sport pas
• Contract voor minimaal 32 uur in de week
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sport
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan nu je CV en motivatie, en laat daarin zien dat je de Engelse taal beheerst. Je kunt je interesse
tonen tot 6 mei 2019. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de laatste twee weken van mei. Je
kunt je sollicitatie mailen naar: jon.de.ruijter@erasmussport.nl. Voor meer informatie bel: 010-4081882
of mail naar hetzelfde adres.

