Ben jij een marketing / communicatie-topper uit generatie Z? Wil je impact maken en vernieuwing
brengen in een grote organisatie? Maar zoek je ook de kleinschaligheid van een startup waar je
intensief door wordt begeleid? Dan zoeken we jou!

Voor-Sprong zoekt per medio februari 2021 een marketing / communicatie-topper die
4 dagen p.w. aan de slag gaat met opdrachten bij een grote organisatie en
1 dag p.w. het Voor-Sprong ontwikkelprogramma volgt.
Als SPRNG’R kom je in dienst bij Voor-Sprong. Je gaat aan de slag op een project bij een grote
organisatie met uitdagende projecten. Je krijgt de kans om vernieuwing te brengen, impact te maken
en verantwoordelijkheid te nemen.
De werkzaamheden van deze opdracht liggen in de vakgebieden: marketing | communicatie,
innovatie en verandermanagement. Je volgt een SPRNG’R op die al een jaar heeft gewerkt voor de
opdrachtgever en je brengt de ingezette communicatie-uitingen verder voor het voetlicht van de
doelgroep en je creëert in co-creatie met stakeholders vernieuwende communicatie-uitingen. De
collega’s meenemen met de vernieuwing is belangrijk.
Omdat jij wilt blijven ontwikkelen en je carrière een boost wilt geven, krijg je 1 dag in de week
intensieve begeleiding, coaching, volg je masterclasses en word je ondersteunt bij je opdrachten.
WAT VRAGEN WE
•

Je bent GenZ en hebt een HBO/WO opleiding in het economisch domein met kennis en
kunde van marketing / communicatie. Het kunnen werken met programma’s als Wordpress,
InDesign, Photoshop is een pre.

•

Je neemt initiatief in het verder opzetten en uitvoeren van de communicatiestrategie en
zelfstandig werken is voor jou geen enkel probleem.

•

Je creëert op een positieve manier verbinding en weet versnelling en verandering teweeg te
brengen bij collega’s in de organisatie waar je werkt alsook naar buiten toe.

•

Je wilt jezelf maximaal ontwikkelen om succesvol te zijn bij de opdrachtgever en grijpt
kansen met beide handen aan.

•

5 dagen per week beschikbaar, gedurende een periode van minimaal een jaar.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN
•

Bij Voor-Sprong staan we voor openheid, ontwikkeling, pro-activiteit en werkplezier. Je hebt
intensief contact met de collega’s van Voor-Sprong, je coach en tijdens de wekelijkse
ontwikkeldag staat jouw project altijd op de agenda. Alle collega’s werken en denken met je
mee. Dat beloven we.

•

Een salaris van € 1.900,- per maand op basis van 32 uur per week | 25 vrije dagen | laptop |
pensioen | reiskostenvergoeding | ontwikkelprogramma t.w.v. € 14.000,-

ECHT IETS VOOR JOU? SOLLICITEER DAN!
Ben jij degene die binnen een organisatie zaken verbindt, doorziet, versnelt en impact maakt?
Solliciteer dan direct, in ieder geval uiterlijk zondag 31 januari 2021. Stuur je korte motivatie, je CV en
kopie cijferlijst van je laatstgenoten opleiding naar werken@voor-sprong.nl
Hoe? (brief/filmpje enz), dat is aan jou. Verras ons maar. Wil je meer weten over de
sollicitatieprocedure, klik dan hier
De sollicitatiecarrousel vindt plaats op woensdag 3 februari 2021.

Online meetup
Wellicht ben je al bij een meetup van Voor-Sprong geweest. Zo niet, dan nodigen we je uit om op
vrijdag 22 januari om 15.00 uur op een informele wijze kennis te maken met Voor-Sprong en onze
medewerkers. Ook kun je al je vragen stellen aan één van je mogelijke nieuwe collega’s.
Aanmelden kan via de volgende link: http://voor-sprong.nl/meetup/
Al eerder een vraag? Stel hem gerust aan Hetty Vonk via hetty@voor-sprong.nl.

