‘Mensenwerk in de diergeneeskunde’
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD) is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Met
het oog op de gezondheid van dier en mens en de wensen van consument
en samenleving werkt zij aan de professionele ontplooiing en de
maatschappelijke positie van de dierenarts.

Voor de KNMvD zijn wij op zoek naar een “geboren”

Online Marketeer (32 uur)

Functieomschrijving
Als Online Marketeer ben je verantwoordelijk voor strategie, creatie, uitvoer, analyse en
optimalisatie van alle online communicatie en communicatie platforms van de KNMvD. Je houdt je
onder andere bezig met CRM, SEO, SEA, social media, Google Analytics, e-mail marketing en het
creëren van online content Jij zorgt ervoor dat de juiste doelgroep bereikt wordt.
Met jouw creatieve ideeën zorg je voor content voor de website www.dierenarts.nl en
www.knmvd.nl. Je verbetert het bezoek en gebruik van de website aan de hand van Google
Analytics. Je zoekt strategisch partners om content uit te wisselen en zorgt voor continuïteit op alle
social media kanalen. Je komt te werken in het team Communicatie, bestaande uit een
Persvoorlichter, een Coördinator voor het tijdschrift voor diergeneeskunde en een Redacteur
crossmedia. Je begrijpt wat communicatie voor een vereniging betekent en schakelt regelmatig met
collega’s van de afdeling beleid of bijvoorbeeld met het bestuur.
Functie-eisen









Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
Je hebt minimaal een afgeronde aansluitende HBO opleiding;
Je bent resultaatgericht en strategisch denkend;
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Je hebt een goed analytisch vermogen;
Je hebt kennis van Google Analytics, SEO en SEA
Je bent in bezit van een flinke dosis creativiteit;
Je kunt zowel zelfstandig als in een team functioneren.

Arbeidsvoorwaarden






Een uitdagende, zelfstandige en veelzijdige functie;
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en ligt tussen de € 2.951 tot € 3.984 op basis
van 38 uur (fulltime);
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Eindejaarsuitkering van 2%
Standplaats: Houten

Interesse?
De KNMvD laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m zondag
5 mei met onderstaande knop. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Klaas
Molenaar op 073-8200955.

