
   
 

Badminton Nederland is een dynamische en ambitieuze sportorganisatie van en voor de 
badmintonsport. Wij staan voor het vergroten van de betekenis van badminton in de 
Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, 
ontwikkeling, promotie en organisatie van badminton. 

 
Voor ons team zijn we op zoek naar een  

Online Marketeer (fulltime) 

 
Zet jij als geen ander de juiste Paid Marketingcampagne op het juiste moment op? Kennen 
Google Ads, Google Search Console, Google Analytics etc. geen geheimen meer voor jou? 
Dan ben jij dé geknipte Online Marketeer voor Badminton Nederland. Je werkt samen met 
diverse commissies, regioteams, contactpersonen van badmintonverenigingen, bestaande 
uit vrijwilligers, en met de collega’s op het bondsbureau en op Papendal. 
 
Vereisten 

 Je hebt minstens een HBO werk- en denkniveau. 

 Je hebt bij voorkeur al een eerste werkervaring op de teller. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. 
 

Competenties  

 Je werkt proactief 

 Je kunt en durft Initiatief te nemen  

 Je werkt data-gericht en hebt een sterk analytisch vermogen. 

 Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

 Je kunt goed samenwerken 

 Je kunt jouw werkzaamheden efficiënt plannen, coördineren, maar ook delegeren 

 Je kunt overzicht houden  

 Je hebt ervaring met social media ads tools van onder andere LinkedIn, Twitter, 
Instagram en Facebook 

 Je hebt ervaring met SEO of zoekmachine-optimalisatie en SEA of zoekmachine 
adverteren. 

 
Wat ga je doen? 

 Het ontwikkelen van een fundament voor een data gedreven organisatie; 

 Het opstellen van een digitale marketingstrategie; 

 Het signaleen van trends om verdere ontwikkelingen te initiëren; 

 Het uitvoeren van markt- en klantonderzoek; 

 Het opstellen, uitvoeren, evalueren en analyseren van lopende Paid 
Marketingcampagnes; 

 Het beheren en optimaliseren van de Paid Marketing-kanalen; 

 Het bijsturen van campagnes op basis van de maandelijkse en jaarlijkse targets. 



   
Arbeidsvoorwaarden 
De beloning is gebaseerd op de CAO-Sport. De standplaats is Nieuwegein waarbij er ook 
deels vanuit thuis gewerkt kan worden. De dienstbetrekking is vooralsnog voor vier 
maanden (1 september – 31 december 2022). 
 
Sollicitatieproces: 
Kandidaten kunnen hun CV en motivatie uiterlijk tot 22 augustus 2022 indienen via het e-
mailadres sollicitatie@badminton.nl, o.v.v. Sollicitatie Online Marketeer t.a.v. Barbara Mura, 
directeur. 
 
Inlichtingen te verkrijgen bij 
Barbara Mura: bmura@badminton.nl, 0629022819.  
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