Energieke allround marketeer
Leusden (32-40 uur)
Ben jij een echte allround marketeer? Denk je graag mee over hoe wij het beste onze deelnemers kunnen
benaderen, onze alumni kunnen binden en de opleidingsmerken IBO Qualified Business School, NIVE
Opleidingen en Geoplan stevig kunnen positioneren? Ben jij er klaar voor om veel te leren in een platte
organisatie? En breng je frisse, nieuwe ideeën met je mee? Kom dan ons team versterken!
Voor onze drie opleidingsbedrijven: IBO Qualified Business School, NIVE Opleidingen en Geoplan, zijn wij op
zoek naar een Allround Markteer die ons marketingteam komt versterken op onze prachtige locatie
(Buitenplaats de Heiligenberg, http://deheiligenberg.nl) midden in de natuur van Leusden aan de rand van
Amersfoort.

Wie ben jij?
Als marketeer maak je deel uit van ons marketingteam. Met je creatieve ideeën, online marketingkennis,
commerciële blik en up-to-date kennis van trends en ontwikkelingen lever je samen met onze andere twee
marketeers een bijdrage aan het verder uitbouwen van de naamsbekendheid van onze merken.
Samen zorgen jullie voor het aantrekken van nieuwe deelnemers – en het verstevigen van de relatie met onze
huidige deelnemers, alumni en docenten. Je houdt je bezig met de dagelijkse uitvoering van alle
marketingactiviteiten. Je werkt graag hands-on en wilt je, net als onze deelnemers, blijven ontwikkelen in jouw
vakgebied.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor diverse marketing en communicatie projecten, zoals het in de markt
zetten van verschillende nieuwe en bestaande opleidingen;
Je ontwikkelt een succesvolle social media strategie;
Je bent betrokken bij de (her)positionering van onze merken;
Je analyseert het gedrag van onze onlinebezoekers, de resultaten via Google Analytics en soortgelijke
applicaties en je voorziet je team van analyses en advies hierover;
Je bent verantwoordelijk voor het uitdenken, schrijven en plaatsen van onze social media posts en
nieuwsbrieven;
Je verzorgt mailings om onze potentiële deelnemers enthousiast te maken over onze producten;
Je zet online onderzoeken op via Surveymonkey;
Je levert een bijdrage aan en coördineert de ontwikkeling van content zoals blogs, e-books, visuals,
video’s, infographics of podcasts en onderhoud je online leerplatforms (Edubookers/Springest);
Je houdt onze websites up-to-date;
Je helpt mee met de ontwikkeling en uitvoering van onze events.

Wie zijn wij?
Het cluster ‘Ontwikkeling van Professionals’, waar je zal gaan werken, bestaat uit de gebundelde krachten van
IBO Qualified Business School, NIVE Opleidingen en Geoplan en maakt met drie andere clusters deel uit van
het Freia Netwerk. IBO Qualified Business School is al meer dan 40 jaar hét instituut dat kennis en ervaring
over bedrijfskundig management aanbiedt in praktijkgerichte opleidingsprogramma's voor managers en
professionals. NIVE Opleidingen staat al 30 jaar aan de top als het gaat om praktijkgerichte opleidingen op het
gebied van financieel management. Geoplan is dé specialist op het gebied van opleidingen binnen het
omgevingsrecht, voor zowel de publieke als de private sector, al meer dan 35 jaar.
Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+/HBO werk- en denkniveau;
Enige stage- of werkervaring in een (online) marketing positie;
Je bent iemand die graag zelf initiatief neemt en met ideeën komt voor nieuwe acties;
Je bent op de hoogte van de nieuwste trends en technieken in online en offline marketing;
Je bent iemand die goed kan samenwerken, niet snel in de stress schiet en die weet van aanpakken;
Je hebt een commerciële instelling en hebt gevoel voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie;
Je hebt voldoende kennis van SEO, SEA en e-mailmarketing om dit mee te nemen in je plannen en
activiteiten;
Ervaring met SurveyMonkey, Salesforce, Wordpress is een pré – óf je bent gewoon heel handig met
technologie en leert in een handomdraai met deze programma’s om gaan.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

•

Een afwisselende functie, waarin veel ruimte is voor eigen aanpak en invulling in een organisatie met korte
lijnen en een informele werksfeer;
Stalen buik- en beenspieren omdat we elke middag om 3 uur met het hele team vijf minuten fitness
oefeningen doen;
Een fantastische werklocatie in een prachtig historisch pand op een landgoed waar je geregeld de hertjes
voorbij ziet lopen;
Het aanvangssalaris o.b.v. fulltime dienstverband ligt tussen de € 2.250 en € 2.750, afhankelijk van kennis
en ervaring. Daarnaast bieden we je een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. 30 vakantiedagen
per jaar en een premievrij pensioen;
De kans om op een persoonlijke, authentieke manier je talenten verder te ontwikkelen en uit te bouwen.

Durf jij het aan?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Motiveer dan waarom en stuur je brief samen met je cv naar:
hr@niveopleidingen.nl, ter attentie Sanne Dallinga. De sluitingstermijn voor deze vacature is op 15 april 2019.
Een psychologisch assessment in de vorm van een Fitch analyse vormt onderdeel van de selectieprocedure.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling HR op 050-316 2557 of via
hr@niveopleidingen.nl.

