Vacature
CNV Connectief is op zoek naar een enthousiaste en ervaren:

SENIOR MARKETEER
32 - 36 uur per week

Als senior marketeer bij CNV Connectief, ben je werkzaam in een zeer dynamische omgeving en houd
je je bezig met thema’s in het hart van de actualiteit. CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor
mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn. Wij komen op voor
iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze
ruim 120.000 leden zetten we ons in voor goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Dit doen
we door afspraken te maken over werk en inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij
loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand als het tegenzit.
Wie ben je
Als senior marketeer ontwikkel je marketingstrategieën die aansluiten bij relevante thema’s. Je hebt
een duidelijke visie op ledenwerving en -binding. Je hebt een scherp oog voor de nieuwste
marketingmethodieken en schuwt niet om deze toe te passen en uit te proberen. Op basis van
resultaten voer je aanpassingen door en stuur je plannen bij. Je hebt scherp oog voor de belangen
van de leden van CNV Connectief en werkenden en je gelooft in een doelgroepgerichte aanpak. Je
adviseert (gevraagd en ongevraagd) MT, bestuur en collega-marketeers over de te voeren
marketingstrategie en (nieuwe) proposities die passen bij het huidige werkklimaat. Je geeft leiding
aan grote marketingprojecten, zoals het actualiseren van de klant-contact-strategie. Naast het
adviseren, steek je ook graag zelf de handen uit de mouwen en ben je nauw betrokken bij het
ontwikkelen van de diverse marketingmiddelen. Ook weet je je collega’s en onze leden te inspireren
in het gezamenlijk optrekken van ledenwerving en het versterken van de ledenbinding.
Wat wij zoeken
Als senior marketeer ben je analytisch sterk en voer je de regie op de marketingstrategie rondom
ledenwerving en -binding. Vanuit jouw kennis en ervaring ben je sparringpartner voor MT, bestuur
en collega-marketeers. Je beschikt over een gezonde nieuwsgierigheid, je bent creatief en zoekt
voortdurend naar nieuwe en slimme wegen om de ledenwerving en -binding te optimaliseren. Je
hebt een flexibele instelling en kunt gestructureerd en planmatig werken. Je bent daarnaast proactief
en oplossingsgericht. Je werkt graag in teamverband waarbij verschillende perspectieven en ideeën
worden meegenomen in het werk. Je kunt je goed inleven in je stakeholders en collega’s en hebt
daarbij oog voor ieders toegevoegde waarde.
Daarnaast heb je ruime ervaring met marketing automation, het opzetten en verbeteren van klantcontact-strategieën en evidence-based werken. Je hebt een opleiding op het gebied van marketing
op hbo- of wo-niveau en beschikt over vijf tot tien jaren relevante werkervaring.

Wat wij bieden
Een dynamische baan waar veel ruimte is voor eigen initiatief, regelruimte en professionele vrijheid.
Voor deze boeiende functie bieden wij een marktconform salaris met een maximum van € 4.575,00
bruto per maand op basis van 36 uur per week. CNV Connectief kent goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekende pensioenregeling, NS-businesscard voor je woonwerkverkeer en 30 verlofdagen.
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je meer weten voor je solliciteert? Neem dan contact op met Evedien Tukkers, teammanager
marketing en communicatie a.i., telefoonnummer: 06 – 3829 6174.
Je sollicitatie kun je uiterlijk 4 juli per e-mail sturen naar hrm@cnv.nl.

