Community manager Finance Gilde
Het Finance Gilde is een netwerkorganisatie met focus op Financieel Specialisten.
Het Finance Gilde verbindt Zelfstandig Professionals, Leveranciers van
Professionals, Opdrachtgevers, Kennis- en Toolleveranciers op dit gebied. Een
netwerk voor opdrachtbemiddeling en kennisuitwisseling waarbij persoonlijke- en
organisatieontwikkeling hand in hand gaan. Wij zijn relatief jonge en innovatieve
organisatie welke een optimale en meest directe relatie tussen professionals en
organisaties tot stand te brengt, maar wel op basis van kwaliteit en persoonlijk
contact. Dit biedt veel voordelen voor zowel professionals als organisaties in de
markt rond Financiële vraagstukken, die continu verandert.
Wij zoeken voor 40 uur per week een creatieve en enthousiaste Community
Manager.
Als (aankomend) community manager ben je spin in het web. Ook mensen die
aan het begin van hun carrière staan worden uitgenodigd te reageren. De
volgende activiteiten zijn onderdeel van de werkzaamheden:
Netwerk
Het netwerk en bijbehorend platform uitbouwen, onderhouden, beheren en
kwalitatief uitbreiden:
- Relatiebeheer met deelnemers als professionals, organisaties, kennis- en
toolleveranciers en nieuwe deelnemers benaderen en toevoegen;
- Meedenken met de dienstverlening van de organisatie en het optimaal
positioneren van het Netwerk;
- Organiseren events, seminars, demodagen, introductietrainingen,
sponsoring en alles wat daarbij komt kijken;

-

(Ondersteuning bij) Marketing en communicatie en bewaken voortgang.

Recruitment/bemiddeling
- Scannen markt voor goede opdrachten;
- Matching professionals op opdrachten;
- (Ondersteuning) accountmanagement richting klanten/ inhurend
managers;
- Nieuwe kwalitatieve leden/ professionals werven voor opdrachten en
platform;
- Overeenkomsten afhandelen en overdragen aan Administratie.

JOUW PROFIEL












Je bent verbindend, creatief, innovatief, hulpvaardig/coachend,
meedenkend, klantgericht en ziet kansen en potentieel;
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je bent communicatief vaardig en kan commercieel opereren;
Kennis en ervaring van Financiële wereld is een pre;
Kennis van het ZZP-werkveld is pre;
Ervaring in een commerciële functie als recruiter, relatie- en/of
leveranciersmanager is een belangrijke pre;
Aantoonbare ervaring binnen het Finance vakgebied;
Ervaring met het screenen van kandidaten is een pre;
Ervaring in het leggen en onderhouden van relaties binnen grote
organisaties en met professionals;
Ervaring met organiseren bijeenkomsten is pre;
Kennis van Digital Business (social network) is pre.

WAT BIEDEN WIJ:






Een dynamische werkomgeving;
Een informele en collegiale werksfeer;
Veel zelfstandigheid en vrijheid;
Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

Hoe je kan reageren:
Ben jij de enthousiaste en gedreven Community manager die met ons de
volgende stap zet? Stuur je reactie naar franklin.loman@financegilde.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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