Vacature:
Communicatie specialist met passie voor
analyseren
die advies geeft om de communicatiestrategie van
onze campagne ouderengeneeskunde.nu te optimaliseren.
De functie
Als startende online marketeer ondersteun je in allerlei communicatieactiviteiten.
Je geeft uitvoering aan de optimalisatie van de website en maakt analyses van de
communicatie inzet. Je bent proactief en werkt mee in de uitvoering van het effectief onder
de aandacht brengen van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij de doelgroep.
Jouw taken
•
Analyseren en opstellen van maandelijkse rapporten over de voortgang van de online
communicatiedoelstellingen.
•
Meedenken en verbeteren van de huidige strategie voor de social mediakanalen, door
bijvoorbeeld A/B testen uit te voeren.
•
Inrichten en beheren van Google Analytics.
•
SEO effectief toepassen op de campagnewebsite ouderengeneeskunde.nu en
bijbehorende social mediakanalen.
•
Proactief aan de slag voor de verdere groei van het aantal online volgers en interactie op
onze kanalen.
•
Meewerken in het communicatieteam voor uitvoering van communicatieactiviteiten.
Jouw profiel
•
Je hebt een relevante communicatie opleiding op minimaal MBO-niveau.
•
Je hebt 0-2 jaar relevante stage- of werkervaring.
•
Je beheerst het Microsoft Office-pakket (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) uitstekend.
•
Je beheerst de online social media platforms en hebt ervaring met WordPress. Ook kun
je rapportages op basis van SEO opstellen.
•
Je hebt ervaring met SEO analyses en website optimalisatie.
•
Je denkt proactief mee als het gaat om het optimaliseren van de communicatieactiviteiten en neemt het initiatief om zaken af te stemmen met collega’s.
•
Je bent analytisch, nauwkeurig, resultaatgericht, zelfstandig en samenwerkingsgericht.
Wij bieden
Een veelzijdige functie, bij een organisatie met een belangrijke maatschappelijke missie.
Een dienstverband tussen de 24-36 uur per week. Afhankelijk van het aantal uren dat je wilt
gaan werken zal de periode vastgelegd worden. Dit varieert tussen de 6-12 maanden.
Thuiswerken behoort tot de opties, dus je arbeidstijd kun je vrij indelen.
SOON heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. een marktconform salaris,
een vakantie-uitkering van 8,33%, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een
sportvergoeding. Je krijgt een ruim aantal vakantie-uren en ook extra-vrije-uren.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in de functie? Je kunt jouw motivatie met curriculum vitae tot
29 april 2022 sturen naar secretariaat@soon.nl. Heb je vragen, neem dan contact op met
Marianne van Asch, communicatiemedewerker, 06 – 302 948 17.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

