Vacature algemeen bestuurslid
Marketing KNVI
Is marketing jouw ding? Denk je creatieve en innovatieve manieren te kunnen bedenken om
onze markt en doelgroepen te kunnen bereiken? En wil je graag impact en resultaat realiseren
voor de KNVI? Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou!
Vacature bestuurslid marketing
Maarten Emons heeft besloten per eind 2019 zijn bestuursfunctie neer te leggen. Op dit moment
zoekt het bestuur van KNVI daarom de versterking van een bestuurslid marketing. Als
bestuurslid marketing ben je lid van het algemeen bestuur van KNVI en eindverantwoordelijk
voor het marketingbeleid van de vereniging.
KNVI in beweging
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) is in Nederland hét
platform voor professionals in informatiemanagement, -technologie en –voorziening. Het is een
krachtige en herkenbare ‘hub’ waar iedere professional in deze disciplines zich thuis voelt.
Om de toekomst van de vereniging samen verder vorm te geven is het bestuur op zoek naar een
nieuwe bestuurder. Als bestuurslid marketing heb je ervaring met het inzetten van zowel online
als offline marketing. Daarnaast weet je doelgroepen goed te segmenteren waardoor ze gericht
benaderd kunnen worden. Bovendien kun je ideeën vertalen naar een concreet plan van aanpak.
Dit alles met als doel KNVI op de kaart te zetten.
Als bestuurslid marketing
 maak je deel uit van het verenigingsbestuur;
 draag je bij aan een scherpere profilering van KNVI;
 realiseer je een verbeterslag van content in onze vakbladen (AG-Connect, IP en OD);
 zet je campagnes op grote thema’s op (denk aan studenten, eSkills, certificeren en
aansluiting van grote organisaties);
 ben je het aanspreekpunt voor het ondersteunende contentmarketingbureau;
 leg je een relatie met duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s);
 ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de
ontwikkeling van de vereniging;
 ben je in staat ideeën te genereren, deze uit te dragen en in de praktijk tot uitvoering te
(laten) brengen;
 ben je lid of bent bereid lid te worden van KNVI.
Elk bestuurslid is een actief betrokken, enthousiaste teamplayer, iemand die graag samen met
anderen een eigen weg volgt en zich betrokken voelt bij de vereniging.
Nadere informatie
Bestuurders van Regio's, Interessegroepen of Associaties kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van
het verenigingsbestuur. Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfkosten en de vereniging
laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door het verenigingsbureau.
Interesse?
Denk je na het lezen van deze vacature dat de functie van bestuurslid marketing iets voor jou
kan zijn, mail dan je motivatiebrief met CV vóór 1 juni naar info@knvi.nl, t.a.v. Sandra de Waart
(secretaris). Voor vragen kun je contact opnemen met de verenigingsmanager Jitze Vellenga via
info@knvi.nl of 033 – 2473427. Tijdens de najaarsvergadering 2019 zal in de vacature worden
voorzien.
Ken je iemand anders die een goede kandidaat zou kunnen zijn? Voel je dan vrij om deze
vacature door te sturen.
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