Wij ontwikkelen sport- & cultuurprojecten waarmee gemeenten hun inwoners in beweging brengen. Je kunt ons kennen van Sjors Sportief & Sjors Creatief, de populaire mascotte op de basisschool voor buitenschoolse activiteiten. Of
Max Vitaal, die de senioren in beweging brengt. We doen dit zowel online als offline. Op onze online platforms komen
de inwoners en aanbieders van activiteiten samen. Door tegelijkertijd de activiteiten uit te werken in een prachtig
boekje voor inwoners, zorgen we ervoor dat ieder project een hit wordt.
Inmiddels werken we samen met meer dan 150 gemeenten en hebben we honderdduizenden inwoners kennis laten
maken met een passende activiteit. Iedere doelgroep vergt een eigen aanpak, en design speelt hierin een sleutelrol.
				

Communicatief vaardige DTP-er/vormgever
(32 uur per week)

Met ambitie om officewerkzaamheden uit te voeren

Meer dan DTP-en en vormgeven
We hebben een hekel aan bureaucratie en hiërarchie en zijn een kleine, informele organisatie waar iedere mening telt.
DTP-en en vormgeven is een belangrijke taak binnen deze functie, maar we zoeken een duizendpoot die het leuk vindt
om breder ingezet te worden:

•
•
•
•
•
•
•

Je vindt het leuk om ideeën in beeld te brengen met Adobe progrmma’s
Je bent het eerste, vriendelijke aanspreekpunt voor klanten zowel telefonisch als per e-mail
Je hebt nauw contact met sportverenigingen, creatieve aanbieders en onze gemeentelijke klanten
Je vindt het leuk om je creatieve taken af te wisselen met operationele werkzaamheden
Je hebt interesse in ons platform en vindt het leuk om mee te denken over verbeteringen
Je kunt snel schakelen: vandaag een idee = morgen uitrollen
Je bent zelfstandig en zelfredzaam. Je geeft zelf wel aan wanneer je hulp / begeleiding nodig hebt

Wij bieden
• Een goed salaris
• Trainingen die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling
• Mogelijkheid om jouw uren flexibel in te delen
• Vrijheid om thuis te werken
• Gezellig jong en energiek team. Doe je mee met tafelvoetbal? Of gaan we een potje darten?
• Een kleine maar groeiende organisatie, waarin je echt impact kunt maken.
Ben jij onze ideale kandidaat! Laat van je horen!
Stuur voor 1 december 2022 een beknopt CV en plezierige motivatie naar marjanne@sportstimulering.nl.
Hopelijk nodigen wij jou uit voor een bakje koffie of thee bij ons op kantoor in Uden.

