Het RB is met ruim 7.500
leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij
kunnen bij het RB terecht
voor belangenbehartiging
richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning
in de beroepsuitoefening,
opleidingen om RB te
worden en PE-cursussen
om hun kwaliteit en kennis
op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB
een integer, pragmatisch
adviseur met uitgebreide
en gevoel voor ondernemerschap. De vereniging
wordt aangestuurd door
het bestuur.
Het bureau is een onderdeel van de vereniging
RB. Bij het bureau werken
ongeveer 30 mensen, verdeeld over verschillende
afdelingen en de Stichting
RB Opleidingen. Standplaats is Culemborg

De vereniging Register Belastingadviseurs (RB) zoekt een

Ambitieuze en doelgerichte online communicatieadviseur
32 - 40 uur per week (standplaats Culemborg)

Denk jij verder dan de grenzen van de organisatie? Wil jij ons merk op hbo´s en universiteiten uitbouwen? Verbind jij onze leden met hun klanten in het mkb? Ligt jouw
expertise op de online communicatie? Reageer dan snel, we hebben je keihard nodig!
Werkzaamheden
Je stelt de online communicatiestrategie en communicatieplannen op en voert deze uit.
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de online
mogelijkheden voor de verschillende campagnes.
Jij boort nieuwe markten aan
wanneer onze huidige markten hun maximale potentieel
bereikt hebben.
Je bent de sparringpartner
voor het communicatieteam
over het online landschap,
monitort en deelt bevindingen
graag met de rest van de organisatie.
Je bent verantwoordelijk voor
de email- en direct marketing:
je richt het in, onderhoudt het
en gebruikt het veelvuldig.
Online rapportages en webstatistieken weet je helder te

vertalen in gewonemensentaal.
Je bent constant op zoek naar
nieuwe online applicaties en
ontwikkelingen in social media
en deelt deze bevindingen
graag met je collega’s. Uiteraard
test, monitor en analyseer je de
resultaten van al onze online
communicatie-inspanningen.
Wat moet je in huis hebben?
Je hebt hbo werk- en denkniveau in online communicatie
en/of marketing
Je werkt al minstens drie jaar
in een soortgelijke functie
Je bent een topper met Nederlandse taal
Google Analytics en SEO zijn
twee goede vrienden van je
Je bent pro-actief, klantgericht en communicatief sterk
Je wilt constant vernieuwen
en verbeteren

Wat bieden we je?
Deze vacature is voor een periode van 1 jaar met uitzicht op een
vast dienstverband.
Sollicitatieprocedure
Voel jij je thuis in een veranderende omgeving en herken jij
we je graag. Stuur een sollicitatie naar Rianne van Gasteren
via vacature@rb.nl. Voor meer
informatie over de functie kun
je mailen of bellen met Linda
Bekink, Hoofd Communicatie,
via lbekink@rb.nl of 0345547000.
Tot snel!

