Vacature
medewerker online marketing en communicatie
Aantal uren per week: 24
Standplaats: Utrecht (nu vanuit huis)
Ben je klaar met elke dag dezelfde koffie en dezelfde gesprekken met dezelfde collega’s? Dan weet je
hoe laat het is: het is de hoogste tijd voor een nieuwe uitdaging!
Die uitdaging vind je bij Horus, de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk
Vertegenwoordigers. Want als medewerker online marketing en communicatie bij Horus krijg je de
vrijheid en de verantwoordelijkheid om de online marketing up and running te maken. Dat is niet
voor iedereen weggelegd, want deze functie vraagt een flinke rugzak met ervaring. Ervaring met
online marketing en social media, en ervaring in het schrijven van SEO-geoptimaliseerde teksten.
Daarnaast kun je teksten schrijven als geen ander en heb je alle reden om jezelf creatief te noemen.

Dit zijn voorbeelden van je werkzaamheden:
- Je denkt mee over de contentstrategie en contentkalender en werkt deze uit.
- Je voert het marketingplan uit.
- Contentcreatie: je bedenkt, schrijft en plaatst teksten voor/op horus.nl en onze socialmediakanalen.
- Je meet de resultaten van je werk en gebruikt dit om de contentstrategie te verbeteren en hierover
te rapporteren.
- Je houdt je bezig met leadgeneration en de follow up hiervan.
- Je schrijft nieuwsbrieven en -berichten voor intern en extern gebruik.
- Je beheert de huisstijl, de website, en het intranet voor leden.

Voor de functie is dit nodig:
-

-

Je hebt een hbo-opleiding op het gebied van online marketing en/of communicatie en
minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
Je hebt kennis van SEO, SEA, e-mailmarketing en linkbuilding. Als je ervaring hebt met het
CMS van Umbraco en Mailchimp is dat een pré.
Je hebt een vlotte pen en schrijft foutloos Nederlands.
Je werkt zelfstandig en toont altijd initiatief.
Je bent sociaal, betrokken en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

We bieden:
-

Salariëring conform CAO sociaal werk schaal 8.
8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Reiskostenvergoeding en pensioenregeling via PFZ.
Een klein team waarin je verschil kunt maken.
Een mooi kantoorpand waar je heerlijke koffie kunt scoren.

Over Horus:
Horus is de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers. We bestaan sinds 1
januari 2021 en zijn ontstaan uit een fusie tussen de brancheverenigingen BPBI en VeWeVe.
Ongeveer 600 aangesloten organisaties zijn actief in beschermingsbewind, mentorschap, curatele en
inkomensbeheer. Gezamenlijk bieden zij ondersteuning aan ruim 80.000 cliënten.

Horus behartigt de belangen van haar leden én hun cliënten op landelijk en lokaal niveau. Onze
gesprekspartners zijn onder meer ministeries, gemeenten, VNG, Belastingdienst, Rechtspraak, CJIB,
universiteiten en hogescholen, en andere ketenpartners.
Horus maakt zich sterk voor een blijvend recht op een onafhankelijke wettelijk vertegenwoordiger,
voor iedereen die dat nodig heeft. Ons vak en haar context zijn op dit moment sterk in beweging,
waardoor volop nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maar dit vraagt wel om sterke verbindingen met
onze leden en onze omgeving, krachtenbundeling en een doordachte lobby. Ook zetten we continu
in op positieve beeldvorming van de branche op diverse niveaus.

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging?
Leuk, we horen graag van je! Heb je nog inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Brenda de
Jong, communicatieadviseur bij Horus. Zij is bereikbaar via brendadejong@horus.nl en via 0657170584. Je kunt ook direct solliciteren. Mail hiervoor je motivatiebrief en cv of LinkedIn-profiel
t.a.v. Harold de Graaf (directeur) naar info@horus.nl. Je kunt solliciteren tot 13 mei 2021.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

