Vacature Event- en Communicatiemedewerker
24 tot 32 uur - Houten
Koers Bedrijfspsychologie: Wij bouwen aan “Heel werkend Nederland mentaal fit!”
Dé speler op het gebied van Bedrijfspsychologie

Zoek jij een inspirerende baan bij een snelgroeiend bedrijf met een positieve en maatschappelijke missie? Heb
jij een talent voor organisatie en het maken van communicatieplannen? Ben je bedreven met social media? Heb
je kennis van het (inhoudelijk) opzetten van events? Ervaring in of affiniteit met bedrijfspsychologie? Weet jij
anderen te enthousiasmeren voor jouw ideeën? En wil jij jouw talent graag bij ons inzetten door events te
ontwikkelen en bijbehorende communicatie te ontwerpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken per direct een Event- en Communicatiemedewerker
Houten - 24 tot 32 uur per week
Bij Koers Bedrijfspsychologie komen vrij uiteenlopende vraagstukken binnen: van medewerkers met burn-out,
trauma of depressie tot ondernemers die vastlopen met hun bedrijf, tot meer ‘simpele’ coachingsvragen. Ook
vragen rondom werkdruk en mentale fitheid zijn ons niet vreemd. Onze insteek is om te kijken naar de
mogelijkheden en dat wat er wél kan, in plaats van naar de problemen. We streven na om zo min mogelijk
pleisters te plakken en samen met onze klanten op te trekken voor een duurzame oplossing op het gebied van
mentale fitheid en vitaliteit.
Voor onze cliënten en voor ons netwerk organiseren wij geregeld evenementen en bijscholingen. Deze
ontwerpen wij inhoudelijk zelf en zetten wij met een compleet marketing- en communicatieplan neer. Gezien
de groei en ambitie in ons bedrijf zoeken wij goede versterking op dit vlak. Voor de communicatie werk je samen
met onze senior communicatiemedewerker.

Hoe ziet je toekomstige werkplek eruit?
Je werkt in Houten in een team van 25 medewerkers, waarvan er 7 bijna continu op kantoor aanwezig zijn. In
ons team heerst een ‘no-nonsense’ cultuur: humor, autonomie en daadkracht zijn gemeenschappelijke delers.

Wat worden je taken?
 Bedenken van nieuwe thema’s en events;
 Omzetten van ideeën in concrete acties en events;
 Ontwikkelen van een goed communicatieplan rondom de events, en hier continuïteit in brengen zodat
e.e.a. goed op elkaar aansluit;
 Organiseren van de operationele zaken rondom events (planning, locatie, tijdspad, aanmeldingen etc.);
 Meedenken over de marketing ;
 Beheren en bewaken van de begroting van de evenementen.

Wat vragen wij van jou?
 Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in eventmanagement of communicatie;
 In staat om events van brainstorm om te zetten in een concreet product;
 Aantoonbare werkervaring of affiniteit met bedrijfspsychologie is een pré;
 Een zelfstandige, inspirerende persoonlijkheid met een ondernemende instelling;
 Een verbindende, positieve, toekomstgerichte en oplossingsgerichte attitude;
 Je bent commercieel ingesteld en pragmatisch;
 Je hebt een brede belangstelling en ontwikkeling, kunt snel schakelen en behoudt het overzicht;
 Je hebt goede contactuele eigenschappen en bent in staat om zelfstandig én in teamverband te werken;
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;
 Goede computervaardigheden zijn een vereiste (o.a. kennis van Mailchimp/ ActiveCampaign/ Publisher/
LinkedIn/ Twitter).

Wat bieden wij jou?
Een boeiende en afwisselende baan met veel ruimte om je eigen plek te creëren. Er heerst een positieve en
ondernemende sfeer met een gezonde werkethos. Natuurlijk krijg je zorgvuldige en goede begeleiding om je
doelstellingen te bereiken.
Je salaris is marktconform.

Enthousiast geworden?
Je kunt je CV en motivatie richten aan Francien Bazelier en naar ons mailen via
werving@koersbedrijfspsychologie.nl
De reactietermijn is tot en met vrijdag 21 september 2018
De eerste gesprekken worden gepland op donderdag 27 september en dinsdag 2 oktober 2018.
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Annette Post via werving@koersbedrijfspsychologie.nl
Of telefonisch via 085-9020307 (ma-do tussen 9-13 uur)

