Danssport Vlaanderen is op zoek naar een:
MEDEWERKER MARKETING & COMMUNICATIE
Danssport Vlaanderen is de unisportfederatie voor DANS, erkend en gesubsidieerd
door Sport Vlaanderen en is de Vlaamse vleugel van de Belgische Danssportfederatie,
BDSF.
Specifiek voor de ontwikkeling van communicatie en marketing van de koepel BDSF
naar de vleugel enerzijds en de nationale en internationale organisaties anderzijds
zoekt Danssport Vlaanderen een nieuwe medewerker.
Taken:
• Opstelling en opvolging van communicatie- en marketingcampagnes;
• Redactie en correctie van diverse teksten voor interne en externe
communicatie;
• Beheer van de social media en website BDSF;
• Beheer van het promotiemateriaal BDSF;
• Organisatie van evenementen met nadruk op nationale en internationale
danswedstrijden
• Contact met en opvolging van sponsors en partners;
• Coördinatie tussen de Vlaamse en Waalse vleugel en de BDSF-departementen;
• …
Profiel:
Je oefent een verantwoordelijke functie uit en je dient daarom over goede
managementvaardigheden te beschikken. Bovendien beschik je over volgende
competenties:
• Je bent klantgericht;
• Je schrijft vlot en foutloos en past je communicatie aan de situatie aan;
• Je kunt goed organiseren en bent punctueel en nauwgezet;
• Je bent flexibel en stressbestendig;
• Je kunt goed samenwerken met anderen;
• Je bent bereid om aanwezig te zijn op evenementen, wedstrijden, onthaal
buiten de normale werktijden;
• Je bent 3-talig (Nederlands-Frans-Engels);
• Je bent proactief en neemt zelf initiatief om zaken aan te pakken of voorstellen
tot optimalisatie te geven;
• Kennis van de danswereld nationaal en/of internationaal is een grote troef.
Wij bieden:
• Voltijdse job (38 u.), contract onbepaalde duur
• Salarisschaal volgens de Vlaamse Gemeenschap en overeenkomstig aan het
diploma;
• Je komt terecht in een dynamisch team met ruimte voor autonomie en
verantwoordelijkheid;
• Je werkt 50% op het kantoor te Turnhout, voor de overige 50% is dit op locatie
of thuiswerk. (verplaatsingen worden gemaakt met eigen wagen)
Interesse?
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatiebrief met CV per mail naar
evi@danssportvlaanderen.be.
Sollicitaties worden verwacht ten laatste op 29 juli 2019.
Danssport Vlaanderen vzw, Kempenlaan 27 bus 1, 2300 Turnhout
Tel: 014/61 19 37 – info@danssportvlaanderen.be – www.danssportvlaanderen.be

