
 

 

AmstelveenSport zet sport en bewegen in als middel, om bij te dragen aan een gezonde, sociale en vitale 
samenleving. Een enthousiaste groep medewerkers stimuleert alle inwoners (momenteel 93.000) van 
Amstelveen tot sport en bewegen. Het werkveld van sport en bewegen is boeiend en dynamisch. Zo werken 
we in de wijken en vormen we een netwerk met onderwijs, sportverenigingen en organisaties op het vlak van 
welzijn en gezondheid. 
 
Vanwege het vertrek van onze collega zijn wij per direct op zoek naar een 
 

Medewerker communicatie 
32 uur per week 

 
Wat zijn je werkzaamheden? 
AmstelveenSport besteedt continu aandacht aan het positioneren van de organisatie, van onze producten en 
de diensten die we verlenen. Als medewerker communicatie heb je een groot aandeel in het neerzetten en 
het uitdragen van AmstelveenSport als merk. Je ontwikkelt, creëert en beheert content voor de diverse 
media en hebt daarbij aandacht voor de doelgroep die je aanspreekt. Jij weet als geen ander welk effect de 
communicatieactiviteiten hebben en waar je op kunt sturen. Binnen de aandachtsgebieden van 
AmstelveenSport volg je de gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen en breng je dit over aan de diverse 
doelgroepen met de juiste tone of voice. Bij de verschillende events ondersteun je met jouw expertise de 
organiserende afdelingen met o.m. de online marketing, diverse campagnes en de inzet van sociale media. 
Uiteraard verzorg je de interne communicatie, houd je onze website up-to-date, je beheert de sociale media 
en weet een groter bereik te behalen. 
Als medewerker communicatie voer je je werk zelfstandig uit, je maakt onderdeel uit van de staf en 
rapporteert direct aan de directie. 
 
Wat zoeken wij? 
Met jouw Hbo-opleiding richting communicatie en minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie, 
voel jij je helemaal thuis in deze rol. Je hebt ervaring met CMS en programma's als Photoshop, Indesign, 
Illustrator en Wordpress. Wanneer je affiniteit hebt met de sportbranche maak je het plaatje helemaal 
compleet! 
Het opstellen van een communicatieplan heb je vaker gedaan, evenals het mede organiseren van diverse 
evenementen en het opzetten van campagnes. Met jouw visuele instelling werk je zorgvuldig en met oog 
voor detail. Jij weet op een natuurlijke wijze de taal te gebruiken die aansluit op de diverse doelgroepen en 
de boodschap compact en helder over te brengen. Denken in mogelijkheden typeert jou, je maakt dan ook 
goed gebruik van jouw creativiteit en ziet kansen. Uiteraard ben je een communicatief vaardige 
sparringpartner, je stelt je betrokken op en weet besluitvaardig te handelen. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team van ca. 85 
medewerkers. Wat betreft arbeidsvoorwaarden val je onder de Cao Zwembaden en is de functie ingedeeld in 
schaal 9, met een maximum van € 3.955,43 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 38 uur per 
week. Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering, een tegemoetkoming in reiskosten en we 
bieden je 27 vakantiedagen op jaarbasis. Tot slot hebben we een goede pensioenregeling en kan je op 
vrijwillige basis gebruik maken van diverse verzekeringen en voorzieningen. 
 
Ben je enthousiast geworden? 
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je  
motivatiebrief en CV naar pz@amstelveensport.nl t.a.v. Frouke van Griensven - Senior Manager HR, onder 
vermelding van “vacature medewerker communicatie”. Reageren op deze vacature kan tot en met 7 
november 2021, de gesprekken vinden plaats vanaf maandag 8 november 2021. Overlegging van een 
positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te kunnen worden. 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. 
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