Vacature Programmamaker FBNed

FBNed | Familiebedrijven Nederland is een inspirerend en vertrouwelijk netwerk waar leren en
verbinden centraal staan. FBNed is ook actief als belangenbehartiger en heeft een eigen FBNed
Academie met educatieprogramma’s voor familiebedrijven. Voor de ruim 220 aangesloten
familiebedrijven en meer dan 1200 ondernemers, bestuurders, eigenaren en betrokken familieleden
organiseren wij meer dan 60 bijeenkomsten per jaar. Een deel daarvan valt onder de
verantwoordelijkheid van de programmamaker.
De rol van programmamaker
De programmamaker is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en conceptueel ontwikkelen en
marketen van algemene activiteiten en community-activiteiten. Je wordt ondersteund door een
eventcoördinator voor de operationele en logistieke uitvoering van activiteiten en een
communicatiemedewerker voor de marketing en communicatie. Algemene activiteiten zoals
familiebedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten, seminars, rondetafelgesprekken, de jaarbijeenkomst
en (online) events zijn gericht op alle leden. Community-activiteiten zijn gericht op specifieke
doelgroepen binnen FBNed zoals CEO’s, opvolgers, commissarissen of betrokken aandeelhouders. Je
werkt voor een grote diversiteit aan leden: van directeur tot aandeelhouder, van betrokken familielid
tot opvolger, van overdragende directeuren tot jonge familieleden die zich oriënteren op hun rol en
betrokkenheid bij het familiebedrijf.
Jouw taken
• Je bedenkt en ontwikkelt zelfstandig algemene en community activiteiten op basis van onze
kernthema’s. Zowel online als on-site. Een deel daarvan ontwikkel je in co-creatie met leden.
• Je bouwt en onderhoudt contacten met leden.
• Je weet ledenbehoeften en trends rondom familiebedrijven te identificeren en vertalen om zo de
juiste onderwerp- en vormkeuzes te maken voor de inhoud, marketing en opzet van activiteiten.
• Je werkt aan de verdere ontwikkeling van de communities binnen de vereniging en verhoogt het
bewustzijn/gevoel van de communities onder de leden.
• Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de activiteiten.
• Je selecteert relevante sprekers, moderatoren en begeleiders.
• Je combineert creatie en inhoud met analyse en marketing.
• Je initieert en denkt mee over marketingacties ten behoeve van deelnemerswerving.
• Je weet hoe je naast inhoud beleving kunt inzetten om een evenement tot een groot succes te
maken.
Jouw kwaliteiten
Luisteren, verbinden, analyseren, vertalen, faciliteren, agenderen, inlevingsvermogen, informeel,
creatief, focus en structuur, zelfstandig en in teamverband te kunnen. HBO werk- en denkniveau,
minimaal 5 jaar relevante werkervaring, affiniteit en/of ervaring met familiebedrijven.
Het FBNed-team
Je maakt onderdeel uit van een team van 6-8 mensen die samen de activiteiten, dienstverlening en
belangenbehartiging voor de aangesloten familiebedrijven realiseren.
Jouw directe sparringpartners zijn de directeur, de manager van de FBNed Academie, de
communicatiemedewerker en de eventcoördinator.
Capaciteit: 0,5 FTE op zzp basis in te vullen.
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Meer informatie
Neem gerust contact op met Nathalie Bloemers.
E: bloemers@fbned.nl
T: +31 6 22 92 05 57
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