Projectmanager  marketing  en  fondsen  
  
Goldensports  is  op  zoek  naar  versterking!  We  zoeken  een  enthousiaste,  zelfstandige  
projectmanager  met  een  creatieve  geest.  Je  zal  werken  vanuit  ons  mooie  pand  in  hartje  
Amsterdam,  maar  zal  ook  veel  onderweg  zijn.  Jij  hebt  uiteraard  affiniteit  met  ouderen,  
bewegen  en  ontmoeten  en  bent  een  netwerker  in  hart  en  nieren.  Herken  jij  jezelf  hierin  en  
wil  jij  samen  met  het  gedreven,  enthousiaste  team  Goldensports  laten  groeien?  Dan  maken  
we  graag  kennis  met  je!    
  
Over  Stichting  GoldenSports  
Stichting  GoldenSports  is  een  sociaal  initiatief  dat  sinds  2014  bestaat.  We  hebben  de  
interventie  GoldenSports  ontwikkeld:  samen  buiten  sporten  en  bewegen  voor  55+.  We  
willen  bereiken  dat  ouderen  hun  buurtgenoten  leren  kennen  en  fysiek  en  mentaal  fit  blijven,  
ook  om  gezond  thuis  te  kunnen  blijven  wonen.  Het  concept  van  GoldenSports  wordt  
momenteel  toegepast  op  20  locaties  in  Amsterdam  en  daarbuiten.  Ons  streven  is  dit  aantal  
de  komende  jaren  sterk  uit  te  breiden  en  wel  tot  150  locaties  verspreid  over  Nederland  in  
2024.  GoldenSports  is  een  sterk  groeiende  en  dynamische  organisatie,  zie  
www.goldensports.nl.  We  doen  mee  aan  het  Groeiprogramma  van  het  Oranje  Fonds.  
  
Wat  houdt  het  werk  in?  
Je  werkt  samen  met  de  programma  manager  Leonie  Everts  en  het  team  aan  de  ambitieuze  
groei  (opschaling  naar  heel  Nederland)  van  GoldenSports.    
Een  greep  uit  jouw  werkzaamheden  zijn:  
•  Uitvoeren  van  het  marketingplan  met  daarbij  de  mogelijkheid  om  voor  de  volgende  jaren  
het  marketingplan  mede  op  te  stellen;  
•  Bijdragen  aan  de  inhoudelijke  ontwikkeling  van  het  concept  GoldenSports;  
•  Ondersteunen  bij  fondsaanvragen  en  actieve  fondsenwerving;  
•  Bijhouden  social  media,  zoals  LinkedIn,  Facebook    
  
Bij  goed  functioneren  bestaat  de  mogelijkheid  om  door  te  groeien  tot  programma  manager.  
  
Wat  bieden  wij  jou?  
Je  maakt  deel  uit  van  een  jonge  dynamische  organisatie.  GoldenSports  krijgt  dat  steeds  meer  
naamsbekendheid  en  kan  met  jouw  hulp  verder  groeien.  Je  krijgt  de  kans  om  ervaring  op  te  
doen  in  sociaal  ondernemerschap.  
Onze  lijnen  zijn  kort  en  we  hebben  een  hands-‐on  mentaliteit.  
Je  werkt  zelfstandig  en  kan  je  eigen  tijd  indelen,  je  werkt  minimaal  14  uur  per  week,  
voorlopig  op  zzp-‐basis  of  payroll.  
  
  
Wat  verwachten  we  van  jou?  
Als  Projectmanager  bij  Goldensports  heb  jij  een  sterke  sales  kant.  Je  bent  een  makkelijke  
prater,  van  nature  nieuwsgierig  en  ben  je  goed  in  contacten  leggen.  Bovendien  ben  je  ook  
een  creatieve  schrijver.  Jij  gaat  zorgvuldig  en  planmatig  te  werk  en  bent  een  echte  
teamspeler.    
  
Voor  deze  zelfstandige  functie  is  het  ook  belangrijk  dat  je  je  herkent  in  de  volgende  eisen:  

•  minimaal  3  jaar  ervaring  met  projecten  en  projectondersteuning;  
•  een  afgeronde  hbo-‐  of  wo-‐opleiding,  zoals  bijvoorbeeld  Commerciële  Economie,  Sport  
Marketing  e.d.;  
•  ervaring  in  het  sociale  domein  en  daarbij  ook  recente  ervaring  met  fondsenwerving;  
•  ervaring  met  verschillende  social  media  en  Mailchimp  
  
Ben  jij  enthousiast  over  onze  vacature?  Solliciteer  dan  direct  en  stuur  je  motivatiebrief  en  je  
cv  voor  3-‐4-‐2019  naar  info@goldenSports.nl  ter  attentie  van  Leonie  Everts.  Op  9  april  as.  
vinden  de  sollicitatiegesprekken  plaats.  
We  zien  je  sollicitatie  graag  tegemoet!  

