Manager Marketing & Communicatie
Schaal 11
0,8 – 1,0 fte

Wil jij als Manager Marketing & Communicatie werken bij dé toonaangevende partner in
leren? Wil jij deel uitmaken van ons team van 150 gedreven professionals dat gaat voor
een optimale deelname aan de samenleving, vandaag en morgen?

Wij zijn op zoek naar een Manager Marketing & Communicatie die weet van aanpakken.
Is deze vacature je op het lijf geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.
Wat doen wij?
Wij realiseren gefundeerde, toepasbare en integrale oplossingen voor complexe onderwijsen arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen wij voor onze klanten in het beroepsonderwijs,
overheid, branches en sectoren, arbeidsmarktpartijen, onderzoeks- en kennisinstituten en
maatschappelijke instanties, zowel in Nederland als daarbuiten.
Met onze expertise realiseren wij impact en zijn wij krachtig in verbinding, zowel in- als
extern. Bekijk de video waarin medewerkers vertellen over de cultuur en werksfeer bij
CINOP.
Wat ga je doen?













Je ontwikkelt, samen met collega’s en stakeholders, een marketing- en
communicatiestrategie die aansluit bij de meerjarenstrategie en doelen van CINOP
(en deze versterkt) in- en extern;
Je vertaalt samen met de bestuurder en de directieraad de strategie naar haalbare
marketing en communicatiedoelstellingen in een plan voor het team;
Je coördineert de werkzaamheden van het team communicatiemedewerkers
(functionele relatie); zorgt voor goede verbinding en synergie in het team, tussen de
verschillende onderdelen, en met de rest van de organisatie.
Je maakt het gewenste imago van CINOP (h)erkenbaar, bent in staat een groot
extern netwerk op te bouwen en te onderhouden;
Je draagt bij aan de expliciete marktpositie, denkt mee bij het acquireren van grote
complexe integrale projecten;
Je zorgt voor een herkenbaar en eenduidig communicatieprofiel (corporate identiteit
en corporate communicatie), ondanks en dankzij de enorme diversiteit aan
activiteiten (in binnen én buitenland) en merknamen; je weet dit door te vertalen
naar de diverse communicatiemiddelen, waarbij met name social media en websites
een belangrijke rol spelen;
Je levert een bijdrage aan de vele kennisverspreidingsprojecten;
Je realiseert de beleids- en projectdoelstellingen en een optimale bedrijfsvoering.
Je bent in staat grote programma’s op te zetten en te leiden.

Wat breng je mee?







Een sterke affiniteit met de doelen en werkgebieden van CINOP;
Academisch werk- en denkniveau op het gebied van marketing- en communicatie;
Meerjarige ervaring als manager of meewerkend voorman/-vrouw in een
soortgelijke marketingcommunicatierol binnen een dienstverlenende organisatie;
Hands on manager; werkt mee en weet de vertaalslag te maken van ontwikkeling
naar praktijk;
Begrijpt de werking van commercie in een organisatie met primair een
maatschappelijke doelstelling.
Beheersing van de Engelse taal is een must.

Meer weten en/of solliciteren?
Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Huub Dekkers, Algemeen
Directeur (06- 2163 4408). Kijk voor meer informatie over CINOP op www.cinop.nl
Je sollicitatie in de vorm van een motivatie én actueel CV kun je tot 1 januari 2018
sturen naar sollicitatie@cinop.nl o.v.v. vacaturenummer 08-17.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing stellen we niet op prijs.

