
Vacature Marketing Lead
24 - 32 uur per week | start maart 2022

Wil jij jouw marketing en communicatie skills inzetten voor de transitie naar een
duurzame en sociale samenleving? Bij ons werk je samen met een leuk team van
(jonge) professionals aan het realiseren van bottom-up verandering door impact
ondernemerschap te stimuleren. Wil jij werk met betekenis en heb jij de skills in huis
om onze nieuwe M&C lead te worden? Dan is deze vacature voor jou!

starters4communities
Wij zijn Starters4Communities. Wij geloven dat bottom-up sociaal ondernemerschap
de wereld op duurzame wijze kan veranderen. Wij trainen en verbinden de
changemakers die hiervoor nodig zijn. Starters4Communities biedt praktijkgerichte
trainingsprogramma’s in sociaal ondernemerschap en faciliteert lokale en landelijke
communities. Zo werken wij bottom-up aan de realisatie van de Sustainable
Development Goals vanuit ons motto, leren door te doen!

We zijn in 2013 gestart als sociale onderneming en werken inmiddels in 12 steden met
een vast team van medewerkers en freelancers van ongeveer 30 mensen aan
verschillende trainingsprogramma’s en communities, waaronder Futureproof, FIKS,
YIM en Impact 030.

Verantwoordelijkheden
Jij krijgt de verantwoordelijkheid over onze marketingstrategie en de uitvoering
hiervan. Samen met de Creatief Directeur en M&C junior positioneer jij de
verschillende trainingsprogramma’s en impact communities waar S4C onderdeel van
uitmaakt. Je bedenkt en creëert campagnes om deelnemers te werven of om de
beweging van het impact ondernemerschap te versnellen.

De deelnemers aan onze programma's werken (mee) aan inspirerende impact
projecten. En dat zijn er een hoop! JIj zorgt dat deze verhalen worden verteld via
diverse kanalen.

S4C werkt samen met veel verschillende organisaties (impact ondernemers, overheden,
onderwijs en bedrijfsleven) en jij denkt mee over hoe we de merken die wij in ons
beheer hebben blijven versterken. Daarnaast ontwikkelt S4C nieuw aanbod gericht op
E-learning en B2B programma’s waarvoor jij de go to market strategie samen met het
Management team mag ontwikkelen.

https://www.starters4communities.nl/over-ons/
https://www.areyoufutureproof.nl/
https://www.ikwilfiks.nl/
https://www.youngimpactmakers.nl/
https://www.impact030.nl/


Over jou
● Je hebt een relevante opleiding en/of aantoonbare ervaring (2-5 jaar) op het

gebied van marketing/communicatie.
● Je bent een creatief marketing talent die weet hoe je diensten moet positioneren

en in de markt kan zetten.
● Je hebt affiniteit met duurzame en sociale verandering.
● Je bent een sterke schrijver, denkt doelgroepgericht en haalt daar plezier uit.
● Je kunt goed vooruit plannen en projectmatig werken.
● Je kan de M&C junior begeleiden waar nodig.
● Je bent creatief in de ontwikkeling van vernieuwende

marketing-/promotieconcepten.
● Vaardigheden in InDesign, Photoshop en/of fotografie zijn een pré.
● Vaardigheden in SEO, SEA en AD campagnes optimaliseren zijn een pré

taken en verantwoordelijkheden
● Je denkt mee over het origineel naar buiten brengen van onze boodschap.
● Je werkt actief aan continue verbetering van de strategie en workflow.
● Je denkt mee over de positionering van S4C en de merken die wij beheren.
● Je ontwikkelt relevante, aantrekkelijke en inspirerende content.
● Je houdt samen met de Creatief Directeur het overzicht over de M&C taken.
● Je stuurt de M&C junior aan die uitvoerende taken op zich zal nemen.
● Je zet promotie-advertenties/social media campagnes uit en monitort de

voortgang.
● Je ondersteunt de trainingscoördinatoren met communicatie materialen

rondom werving.
● Je onderhoudt goed contact met onze teamleden en bent nieuwsgierig naar de

ontwikkelingen in de organisatie.
● Je onderhoudt de website en draagt zorg voor up-to-date content en een strakke,

professionele opmaak.

Wat bieden wij?
● De kans om echt een verschil te maken met je werk!
● Je gaat deel uitmaken van een vernieuwende en pionierende beweging en super

gemotiveerd team om impact ondernemerschap in Nederland te versterken.
● Toegang tot een interessant netwerk van jonge professionals, sociale

ondernemers, trainers en partnerorganisaties.
● Veel flexibiliteit en zelfstandigheid (werkdagen en werkplek zijn flexibel in te

richten).
● Een werkplek in het KIT (Het Tropeninstituut in Amsterdam)

https://www.kit.nl/nl/home/?setLang=nl


● Ongeveer elke 6 weken een inspirerende teambijeenkomst en diverse uitjes door
het jaar heen.

● Salaris van €2.400,-  tot €3.200,- bruto afhankelijk van ervaring op basis van een
fulltime werkweek.

Proces
Herken jij jezelf in dit profiel en word je enthousiast? Stuur ons je reactie via dit
formulier.

> Inzenden kan t/m 20 februari.
> Op maandag 21 februari selecteren we kandidaten
> Op donderdag 24 februari houden we de gesprekken - houd hier alvast rekening mee
in je agenda!
> De beoogde startdatum is begin maart. Uiteraard houden we rekening met geplande
vakanties en verplichtingen bij andere werkgevers.

Contact
Neem voor meer informatie of vragen contact op met Raoul Becher
raoul@starters4communities.nl / 06 551 432 18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-EOX0Krh_dnxLmh3mKOUCebZpoUYWQroOsIf6eve4aotGGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-EOX0Krh_dnxLmh3mKOUCebZpoUYWQroOsIf6eve4aotGGw/viewform?usp=sf_link
mailto:raoul@starters4communities.nl

