Gezocht: Marketingadviseur met een maatschappelijk hart (32-36 uur)
We zoeken een marketingadviseur die, samen met de communicatieadviseur, werkt aan de
positionering van KonnecteD in de regio Deventer en Olst-Wijhe. KonnecteD verbindt de
bedrijfsonderdelen Sallcon en Deventer Werktalent, en zet zich in voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, door ze te begeleiden, coachen en op te leiden voor een betaalde baan in
de regio.
Opdracht KonnecteD
De wereld van de sociale werkgelegenheid is volop in ontwikkeling en KonnecteD zit in de fase
waarin het bedrijf zich klaar maakt voor de toekomst. Nog meer dan in het verleden zoeken wij
daarbij naar de aansluiting met de wereld om ons heen. KonnecteD staat in verbinding met
werkzoekenden, inwoners, scholen, bedrijven, het bestuur en de politiek van de gemeente
Deventer en Olst-Wijhe en natuurlijk onze eigen medewerkers. Ondanks dat de wereld om ons
heen is veranderd, staat onze belangrijkste taak nog altijd voorop; mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan een betaalde baan helpen. Dankzij huidige maatschappelijke trends, zien
we de steun voor ons werk elke dag toenemen: #inclusieve arbeidsmarkt, #betekeniseconomie,
#purpose, #impact, #wijstaanop, #opnaarde100000.
Jouw rol
Samen met de communicatieadviseur werk je aan de positionering van KonnecteD in de regio
van Deventer en Olst-Wijhe. Een sterk team, dat ondersteuning biedt in de ontwikkeling van de
organisatie en verbinding zoekt met onze omgeving.
Kernwoorden functie en profiel
- (Online) marketing
- Reputatiemanagement
- Politiek sensitief
- Maatschappelijk betrokken
- Creatief en eigen initiatief
Je beschikt over een afgeronde relevante HBO-opleiding op het gebied van Marketing. Je hebt
minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een zelfstandige Marketingadviesfunctie. Je denkt positief en
in oplossingen en mogelijkheden, niet in beperkingen.
Wij bieden
Uitdagend werk met ruimte om jezelf te ontplooien. Een informele gezellige werksfeer, een
mooie werkplek en een zelfsturend team. Marktconform salaris min. € 2.591 en max. € 3.805
bruto fulltime per maand, afhankelijk van je ervaring.
Sollicitatie
Voor informatie kun je bellen met Fieke Payens, Communicatieadviseur, tel. 06-19410892. Je
sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk woensdag 20 maart 2019 in onze mailbox,
t.a.v. mw. Trudy Visscher, medewerker P&O: trudyvisscher@konnected.nl De
sollicitatiegesprekken zijn gepland in de weken 13 en 14.

