Vacature
Vind jij het leuk om online en creatief bezig te zijn op communicatiegebied en te
werken in een klein team dat impact wil maken voor alle familiebedrijven in
Nederland? Dan zoeken wij jou!
Wat bieden wij jou
•
•
•
•

Een prachtige werklocatie in de landelijke omgeving van Driebergen
Flexibele werktijden, maximaal 24 uur in de week
Een langdurige relatie, op contract- of projectbasis
Leuke collega’s die graag een bijdrage leveren aan de maatschappij

Wie ben jij
Jij bent iemand die een hele dag bezig kan zijn met communicatie voor en naar
onze leden. Jij hebt oog voor detail waarbij je snel door hebt hoe iets er het beste
uit moet zien. Jij kunt goed luisteren en creatief en samenwerken zijn sterke
eigenschappen.
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk -en denkniveau
Jij schrijft goed Nederlands
Jij kunt goed samenwerken
Jij vindt CMS systemen, Adobe programma’s en sociale media interessant
Jij bent direct beschikbaar
Jij hebt basis kennis van SEO
Jij bent creatief met (bewegend) beeld

Wat ga je doen
Jij houdt je bezig met het optimaliseren van de website en onze leden-app,
contentmanagement, sociale media, e-mailings, video’s, webinars, podcasts, het
uitbouwen van communities en het beheren en verbeteren van de online
statistieken. Jij bent de communicatiespil die zorgt dat alle teamleden beschikken
over de juiste (online) communicatiemiddelen en dat onze leden kunnen vinden
wat ze zoeken. Jouw communicatie draagt bij aan het imago van onze vereniging.
Waar ga je werken
FBNed | Familiebedrijven Nederland is dé landelijke vereniging voor
familiebedrijven en ondernemende families. Wij zijn hét inspirerende, leerzame en
vertrouwelijke netwerk. FBNed is actief als belangenbehartiger voor het
Nederlandse familiebedrijf. Wij organiseren voor onze 240 leden, vaak middelgrote
en grotere familiebedrijven, veel activiteiten om met en van elkaar te leren:

familiebedrijfsbezoeken, (online) themabijeenkomsten, workshops, meerdaagse
opleidingsprogramma’s en intervisiebijeenkomsten voor kleine groepen.
We versterken de positie van familiebedrijven en ondernemende families in
Nederland. Wil jij meewerken aan ons doel en ben jij net zo ambitieus als wij?
Sollicitatie
Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Solliciteer dan snel! Vergeet niet om
je CV bij te sluiten. Reageren op deze vacature naar Nathalie Bloemers –
bloemers@fbned.nl
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. Kennis
van en affiniteit met het verenigingsleven en/of familiebedrijven is een pre, net
als bevlogenheid over en bedrevenheid in online (sociale) media.

