Medewerker marketing
en evenementen

Noloc groeit in aantal leden, impact en zichtbaarheid.
Dat maakt on- en offline marketing en communicatie tot
een belangrijk en boeiend aandachtsveld van de
vereniging. Binnen het team marketing en communicatie
zoeken we versterking. Lijkt het jou leuk om evenementen
te organiseren zoals het jaarlijkse Loopbaancongres
en heb je gevoel voor commercie?
Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Je houdt je op projectbasis bezig met het organiseren en
uitvoeren van projecten zoals de Week van de Loopbaan,
wervingsacties van nieuwe leden of het vergroten van de
naamsbekendheid van ons keurmerk. Ook het organiseren
van ons eigen Loopbaancongres en het organiseren en
bemensen van de Noloc-stand op congressen (Dag van de
Coach, etc.) hoort bij jouw takenpakket. In nauwe samenwerking met de coördinator marketing en communicatie en
de community manager zet je extern gerichte campagnes
op om hier bekendheid aan te geven. Je bent relatiebeheerder voor alle vaste en nieuwe partners en adverteerders en onderhandelt met hen over win-win mogelijkheden.
Wie zoeken wij?
We zoeken allereerst iemand die goed kan regelen en
organiseren. Inhoudelijke kennis van het loopbaanvak en
het speelveld om Noloc is gewenst. Je hebt een afgeronde
hbo-opleiding en ervaring met het organiseren van
evenementen en het opzetten van projecten. Je bent
communicatief sterk (schriftelijk en mondeling) en hebt
gevoel voor commercie. Je bent oplossingsgericht, kunt
schakelen en houdt je hoofd koel in stressvolle situaties.
Over Noloc
Noloc is de bloeiende beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Noloc bevordert de deskundigheid, zichtbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatief
hoogstaande loopbaanprofessionals en jobcoaches in
de samenleving. Zij draagt bij aan toekomstgerichte

beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties
centraal staan. De vereniging telt circa 3.500 leden.
Het team marketing en communicatie bestaat uit een coördinator marketing & communicatie, een redacteur/ content
specialist, een medewerker marketing en evenementen en
professionele ondersteuning bij ontwerp, opmaak en uitvoering. Het team wordt aangestuurd door een bestuurslid met
aandachtsgebied marketing en communicatie.
Wat wij bieden?
Veel mogelijkheden voor inbreng van eigen initiatief en
ideeën in een open, informele en gedreven
werkomgeving bestaande uit professionals die ook jou
verder kunnen brengen.
Een vergoeding van € 12.500 per jaar (excl. btw) + reis-/
onkostenvergoeding, op basis van een jaarlijkse inzet van
gemiddeld 8 uur per week. Je benodigde inzet zal gedurende
het jaar wisselen.
Belangstelling?
Heb je vragen over deze vacature? Mail ze dan naar
info@noloc.nl. Eén van de leden van het communicatieteam zal je vragen schriftelijk beantwoorden of in de eerste
week van januari telefonisch contact met je opnemen. Wil
je reageren op de vacature? Stuur dan je reactie (cv en
een korte introductie en motivatie in een videofilmpje) voor
18 januari 2022 naar info@noloc.nl, ter attentie van de
voorzitter, Ester Leibbrand. De gesprekken staan gepland op
21 en 26 januari. Alle informatie van en over kandidaten
wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

