
Ben jij die enthousiaste, creatieve 

projectmanager 
marketing?

Dan zoeken we jou!



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Meaningful Matters B.V.  is een up-to-
date en in meerdere opzichten gezond 
opleidingsinstituut dat opereert vanuit 
meerdere labels. De organisatie biedt 
veel maatwerk en open programma’s 
voor onze klantorganisaties. Avicenna 
Academie voor Leiderschap biedt 
aansprekende en hoogwaardige 
programma’s aan op het gebied van 
leiderschap, strategische vorming, 
toezichthouden en vitalisering van 
organisaties. Opleidingsinstituut KMBV 
verzorgt ontwikkelprogramma’s voor 
zorgprofessionals. Daarnaast zijn er 
diverse strategische samenwerkingen 
met brancheorganisaties toezichthouden.

De organisatie (ruim 20 medewerkers) 
bestaat meer dan 30 jaar en heeft een 
uitstekende reputatie opgebouwd. Ons 
klantenbestand bestaat uit bestuurders, 
toezichthouders, commissarissen, 
leidinggevenden en zorgprofessionals. 
Mede vanwege het businessmodel zijn 
wij in staat telkens vooruitstrevende 
programma’s te ontwikkelen met als 
uitgangspunt: de werking in de praktijk. 
Programma’s richten zich op de 
(professionele) groei van deelnemers en 
bloei van hun organisaties. Onze cultuur 
is een combinatie van gedrevenheid, no 
nonsens en direct, fair, communicatief 
sterk, betrokken en persoonlijk en 
telkens gericht op de levering van een 
hoogwaardige en unieke dienstverlening. 

Je bent
  Creatief en een ‘out-of-the-box’ denker;
  Communicatief sterk; 
  Digitaal vaardig en hebt affiniteit met het onderhouden van social media  
accounts en websites (ervaring met WordPress is zeker een pré); 
   Goed in het schrijven en redigeren van teksten; 
  Bekend met de opleidingsbranche of bereid je daarin te verdiepen; 
  Flexibel, klantgericht en oplossingsgericht; 
  Een echte organisator en een spin in het web; 
   Dol op het oppakken en uitvoeren van projecten; 
  Comfortabel in het projectmatig werken en niet bang voor deadlines;
   Stressbestendig. 

Je hebt
   Mbo4+ of hbo werk- en denkniveau; 
  Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  
   Goede beheersing van Outlook, Word en Excel; 
   Bij voorkeur (minimaal 2 jaar) werkervaring in een projectmatige marketing- 
functie. 

Wat bieden wij jou?
  Werkzaamheden op basis van 28 tot 36 uur per week; 
  Een fijne, informele werksfeer en een enthousiast en gedreven team van  
collega’s.
  Ingangsdatum: zo snel mogelijk

Voor meer informatie
Informatie over onze organisatie en de daarbij behorende labels tref je aan op 
onze website meaningfulmatters.nl. Voor eventuele vragen over de vacature kun 
je contact opnemen met Tessa de Haan (teamlead) op nummer 0570 - 76 00 00.
Ben jij het marketingtalent waar wij naar op zoek zijn en wil je graag onderdeel 
worden van ons team? Dan kun je jouw creatieve motivatie en CV sturen naar 
vacature@academievoorleiderschap.nl

Wij geloven dat iedereen het verschil kan maken. Ook jij. In het klein en 
in het groot. Voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de organisatie 
en voor de maatschappij. Daar staan wij voor! Om ons team van ruim 
20 mensen op korte termijn uit te breiden, zoeken wij een nieuwe, 
creatieve en enthousiaste projectmanager marketing. 

De functie van projectmanager marketing
Als projectmanager marketing houd je je bezig met uitvoerende werkzaam-
heden op intern en extern marketingvlak om onze opleidingen, leergangen, 
congressen en andere projecten tot een succes te maken. Je zorgt ervoor dat 
onze bijeenkomsten op creatieve wijze in de spotlight komen te staan (zowel 
online als offline). Je verzorgt diverse marketinguitingen en genereert samen 
met het project- en marketingteam nieuwe leads. 
Onder meer het vullen en actueel houden van onze websites, ontwikkeling 
van brochures en andere marketingmaterialen, het opstellen en versturen van 
nieuwsbrieven, het schrijven van nieuwsberichten en het bijhouden van onze 
social-media accounts behoren tot jouw nieuwe takenpakket! In al jouw pro-
jecten draag je bij aan een juiste positionering van onze organisatie en onder-
liggende labels. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en weet daarbij 
sturing te geven aan jouw projecten én het grote geheel uitstekend te overzien. 
Klinkt dit voor jou als dé perfecte uitdaging en word je er enthousiast van? Dan 
komen we graag met je in contact!




