Solliciteren bij Bamm!
vacature@bamm.be
Voor meer inlichtingen
amber@bamm.be

Bamm! vzw
Vaartkom 4
3000 Leuven
+32 016 65 94 65

Bamm! zoekt verantwoordelijke
marketing & communicatie 100%
Je bent een marketeer met een hart voor cultuur, jeugd en kunstenaars. Een strategisch denker maar ook een doener die een plan
graag omzet in realiteit. Je weet een boodschap wervend te
vertellen, begrijpt hoe je sociale media optimaal inzet, en
verliest daarbij je doel niet uit het oog. Je werkt met targets en
evaluaties en stuurt bij waar nodig. Alleen werken is voor jou geen
probleem, maar je stemt ook graag af met een team.

Hoe ziet je job eruit?

Aanbod

Je tekent een marketingstrategie uit vanuit jouw expertise voor Bamm!
en haar deelmerken en implementeert die in de hele organisatie.

• Fulltime contract van onbepaalde
duur in een energieke organisatie
met een enthousiast team

Je bouwt mee aan de merkbekendheid van Bamm! en de verhouding
met de deelmerken. Als koepelorganisatie communiceert Bamm!
voornamelijk naar overheden, subsidiegevers, partners en zijn eigen
deelmerken.

• Snelle indiensttreding
• Barema B1C van PC329.01
www.sociare.be

Je verzorgt de communicatie van Mooss en Mastiek, en stuurt
de communicatiemedewerkers van Bazart en AmuseeVous aan
op strategisch niveau.
Je onderhoudt de sociale mediakanalen. Jij beslist welke content
je lanceert om meer volgers te krijgen en meer engagement. Je zet
daarvoor ook de sociale media van de deelorganisaties in, en werkt
hiervoor samen met je collega’s. Daarnaast zet je ook andere kanalen
optimaal in (newsletter, pers, …) en kom je zelf met ideeën af om
je doel te bereiken. In alle commmunicatie zorg je voor merkconsistentie.

• Gratis woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer
• Ruime opleidings- en
bijscholingskansen
• Gsm-abonnement

Je bent betrokken en stelt uitwisseling en kruisbestuiving op prijs. Je
werkt samen met het hele team zodat goed op de hoogte van wat er
leeft en benut alle kansen om te communiceren. Je deelt ervaringen
en tips met de rest van het team zodat zij jou ook kunnen ondersteunen.
Je geeft samen met je collega’s het beleid van de organisatie mee vorm.

Zin om
ons team te
versterken?

Stuur ons voor 31.08.22 een e-mail
met je cv en motivatiebrief naar
vacature@bamm.be met het onderwerp marketing & communicatie.
Bij selectie: eerste gesprek 06.09.22 / Tweede gesprek 13.09.22

Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert. Kandidaten worden
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht genderidentiteit, geaardheid, (etnisch-culturele) achtergrond, geloofsovertuiging, leeftijd of handicap.
Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te solliciteren?
Laat het ons zeker weten.

Bamm! vzw, een organisatie
gespecialiseerd in kunst- en
erfgoededucatie voor kinderen
en jongeren.

Bamm! gelooft in het belang van inspirerende
ontmoetingen met kunst en erfgoed voor de
ontwikkeling van jonge geesten. Bamm! onderschrijft het recht op cultuurparticipatie van alle
kinderen en jongeren en werkt inclusief. Onze
vier werkingen Bazart, AmuseeVous, Mooss
& Mastiek en spin-off Copper & Light ontwikkelen een grote diversiteit aan activiteiten
met en door kinderen en jongeren in verschillende disciplines. OPEK is onze uitvalsbasis.

bamm.be
bazart.org
amuseevous.be
mooss.org
mastiek.org
copperlight.be

