Bestuurslid
marketing & communicatie

Binnen het bestuur van Noloc zijn we op zoek naar
een nieuw bestuurslid voor het aandachtsgebied
marketing en communicatie. Noloc groeit in aantal
leden, impact en zichtbaarheid. En heeft de ambitie om
dat voor de toekomst te bestendigen. Dat maakt on- en
offline marketing en communicatie tot een belangrijk
en boeiend aandachtsveld van de vereniging. Heb jij
bestuurlijke ervaring en vind je het leuk om het verenigingsbeleid op dit terrein onder je hoede te nemen?
Kom dan met jouw expertise het bestuur en
de vereniging versterken!

Wat ga je doen?
Het bestuur maakt jaarlijks een strategisch jaarplan. Onderdeel daarvan is het strategisch communicatieplan dat
onder jouw verantwoordelijkheid valt. Jouw rol als algemeen bestuurslid draait om het ontwikkelen en bewaken
van het verenigingsbeleid ten aanzien van alle interne en
externe marketing en communicatie uitingen, congressen
en evenementen. Je zult gaan beslissen, initiëren,
afstemmen en verbinden. Je maakt onderdeel uit van het
bestuur en stuurt het team marketing en communicatie aan.
Wie zoeken wij?
We zoeken een sprankelende en doortastende persoonlijkheid met visie en bestuurlijke en/of leidinggevende
ervaring. Je combineert inhoudelijke kennis van ons
vakgebied met kennis van politiek-maatschappelijke
ontwikkelingen die ons vak raken. Vanzelfsprekend heb je
kennis van marketing en communicatie en voel je goed

aan welke informatie onze leden nodig hebben en wat
een doeltreffende positionering van Noloc is in de markt.
Je hebt een afgeronde hbo of wo-opleiding en zowel
inhoudelijke kennis van het loopbaanvak als van
marketing en communicatie. Je beschikt over uitstekende
analytische en communicatieve vaardigheden en het
gaat je goed af om professionals aan te sturen. Je bent
besluitvaardig en communicatief en werkt graag
projectmatig en actiegericht binnen het team.>

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 een community
manager. We maken gebruik van professionele
ondersteuning bij ontwerp, opmaak en uitvoering.
Het team wordt aangestuurd door het bestuurslid met
aandachtsgebied marketing en communicatie.

Wat wij bieden?
Een unieke bestuurlijke ervaring bij een bloeiende
vereniging die zich steeds verder professionaliseert. 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 €18.500 per jaar (excl. btw) + reis-onkostenvergoeding, op basis van een jaarlijkse inzet van 10 uur
per week.

Belangstelling?
Heb je vragen? Mail ze naar info@noloc.nl. Eén van de
bestuursleden beantwoordt je vragen schriftelijk of neemt
telefonisch contact met je op. Wil je reageren op de
vacature? Leuk! Stuur je reactie (cv en korte introductie en
motivatie in een videofilmpje) a.s. naar info@noloc.nl.
Alle informatie van en over kandidaten wordt strikt
vertrouwelijk behandeld.

