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Heb je een brede communicatie-achtergrond, ben je initiatiefrijk en niet bang om zaken zelf uit te zoeken?
Heb jij ervaring met Analytics, SEO, SEA én contentbeheer?
Ben je een verbinder en beschik je over organisatiesensitiviteit;
Ben je nuchter, vertrouw je op je expertise én op je gezonde verstand?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
De communicatie vanuit onze stichtingen is regionaal belegd, maar vanuit het hoofdkantoor zet je de grote lijnen uit,
bewaak je de huisstijl, geef je advies en faciliteer je de regio’s bij de uitwerking en uitvoering van hun
communicatieplannen. Momenteel werken we aan een aantal nieuwe websites en verleggen wij de focus van offline
naar online. Wij zoeken dan ook een communicatiemedewerker met kennis van online. Het gaat om een baan voor 36
uur per week.
Wat ga je doen?
 Je adviseert en ondersteunt de locaties bij het opstellen en uitvoeren van hun regionale communicatiebeleid
 Je geeft advies over de inzet van marketingmiddelen en het gebruik van de huisstijl;
 Je maakt met onze vormgever advertenties, flyers, folders, give-away’s, signing etc. en coördineert dit proces
 Je maakt keyword-analyses en schrijft (SEO)teksten
 Je maakt online campagnes en voert A/B-testen uit
 Je bedenkt, in overleg met onze regio’s, off- en online campagnes en voert deze uit.
Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang en
zorg bieden. Daarom hebben we voor jou:
 Volop speelruimte om mee te bouwen aan het professionaliseren van de afdeling.
 Een collegiaal team dat uitkijkt naar jouw komst.
 Een werkplek in hartje centrum, dus eindelijk fietsen naar je werk. Amsterdam Centraal ligt overigens op
loopafstand, de ov-verbinding is dus ook dik in orde.
 Salaris afhankelijk van kennis en ervaring en conform de cao Kinderopvang
 Contract voor 1 jaar
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op circa 170
locaties door heel Nederland. Meer informatie over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl.
Meer weten?
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via telefoonnummer 0207586921. Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 14 juli 2019 een korte motivatie en je cv naar
communicatie@prokino.nl. Vermeld in de onderwerpregel: Vacature Communicatiemedewerker.

We zien uit naar jouw reactie!

