
Marketeer GITP Medezeggenschap (32 uur) 

 

Wij zoeken een zelfstandig werkende marketeer met ervaring in het opzetten en uitvoeren van een 

overtuigende (online) marketing- en communicatiestrategie.  

 

Over GITP Medezeggenschap 

GITP Medezeggenschap is DE expert op het gebied van medezeggenschap. Ons team van 

consultants en backoffice ondersteunt ondernemingsraden, HR-managers, directies en anderen 

met advies, training, coaching en mediaton. Daarnaast worden we faciliterend en inhoudelijk 

ingezet bij veranderprocessen in organisaties. Het draait bij ons om kennis, kwaliteit en vertrouwen.  

 

GITP Medezeggenschap is sinds 1 april 2019 onderdeel van de SBI Groep.  

Naast GITP Medezeggenschap maken ook SBI Beheer, SBI Formaat, Odyssee en Hotel & 

Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel onderdeel uit van de stichting. Alle B.V.’s zijn gevestigd 

op het mooie Landgoed Zonheuvel in Doorn.  

De SBI Groep is onder de naam Campus Landgoed Zonheuvel het verbindende element tussen de 

diverse B.V.’s, de overig aangesloten organisaties en huurders op het Landgoed Zonheuvel.  

 

Je werkt samen met andere marketeers binnen de SBI Groep, maar je werkt wel dedicated voor 

GITP Medezeggenschap.  

 

Wat ga je doen? 

Je implementeert de marketing- en communicatiestrategie en werkt met het team van GITP 

Medezeggenschap aan het vernieuwen en optimaliseren van de content . Je genereert traffic en 

vooral heel veel ‘high quality’ leads. Daarmee lever je een zeer belangrijke, continue bijdrage aan 

de (online) positionering van GITP Medezeggenschap en aan het succes van onze business. 

 

Je bijdrage: 

• het opzetten en optimaliseren van de on- en offline marketingstrategie; 

• het continu doorvoeren van website verbeteringen; 

• het opzetten en verspreiden van sturingsrapportages; 

• het schrijven van relevante content voor website, nieuwsbrief en social media; 

• het verspreiden van content via onder andere social media en blogs. 

 

Je bent ambassadeur van de marketingmogelijkheden binnen GITP Medezeggenschap. Je werkt 

enerzijds samen met je marketingcollega’s en anderzijds met de consultants en backoffice van GITP 

Medezeggenschap. Maar je werkt ook zelfstandig en stuurt waar nodig externe partijen aan. 

 

Wie past bij ons team?  

Een creatieve persoonlijkheid die verbanden snel doorziet en beschikt over een flexibele en 

ondernemende werkinstelling en deze ook tot uitvoer kan brengen.  

• HBO-werk- en denkniveau. 

• Je kent de ins en outs van social media en weet hoe je deze succesvol in moet zetten voor 

marketing doeleinden. 

• Je bekend bent met Google Analytics en weet hoe je bezoekersstromen kunt monitoren. 

• Je hebt hands-on ervaring met Adwords. 



• Je hebt veel ervaring met het schrijven van teksten voor het web, social media posts en 

nieuwsbrieven. 

• Campagnematig werken is voor jou geen onbekend terrein. 

• Je snapt het belang van organisatieveranderingen en de rol die mensen daarbij kunnen spelen. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Salaris volgens CAO Sociaal Werk, schaal 8 (tussen € 2.544,- en € 3.624,- bruto per maand op 

fulltime basis); 

• dit betreft een parttimefunctie (32 uur); de dagen waarop jij werkt worden in goed overleg 

vastgesteld; 

• het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• een leuk team en een prachtige werkomgeving (Landgoed Zonheuvel in Doorn);  

• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een loopbaanbudget en een individueel 

keuzebudget, pensioenregeling, reiskostenregeling en flexibele werktijden. 

Solliciteren?  

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes. In de eerste ronde vindt er een gesprek 

plaats met Carien Pheninckx (project assistent) en Pieter Landwehr Johan (senior adviseur). In de 

tweede ronde zijn er gesprekken met Willem Allertz (directeur GITP Medezeggenschap) en Jaap 

Jongejan (algemeen directeur SBI Groep). 

Indien je in aanmerking wilt komen voor bovenstaande vacature stuur dan jouw C.V. en een 

motivatiebrief naar MO@sbiformaat.nl.  

Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met Willem Allertz, tel. 088-44 

87 800. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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