PERFORMANCE
BY PASSION
Wij zijn Passa Sports!
De onbetwiste specialist in jouw sport. Passa Sports is de organisatie achter o.a. de sport specialistische webshops TennisDirect,
VoetbalDirect, RunningDirect en sportshop.com. Gespecialiseerd in voetbal, hockey, hardlopen en indoorsporten zoals handbal, volleybal en
korfbal. Binnen de sportbranche is Passa Sports uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de Benelux met ook Europese ambities.
Inmiddels werken er ruim 175 medewerkers op de vestigingen in Waalwijk en Warmond. Tevens zijn er verkoopkantoren in Keulen en een in
Göteborg, waar er respectievelijk 4 Duitse en 3 Zweedse collega’s werkzaam zijn.

vacature

Marketeer VoetbalDirect
locatie: Warmond | 32-40 uur

Functie
Voor VoetbalDirect zijn we op zoek naar een
creatieve en enthousiaste marketeer. Ben jij
onze nieuwe collega die gek is van voetbal en
onze marketing naar het volgende niveau kan
brengen?
VoetbalDirect maakt onderdeel uit van Passa
Sports. Naast VoetbalDirect zijn de bekendste
labels van Passa Sports zijn TennisDirect,
HockeyDirect, Hardloopshop en Handbalshop,
die je misschien wel kent van partnerships met
o.a. de KNLTB, Voetbal.nl, NHV en de KNHB.
Passa Sports is een jong en energiek bedrijf
met een hands-on mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor sport,
en wat is er dan ook mooier dan werken voor
het grootste online sportbedrijf van Nederland!

Werkzaamheden

Partners
•

•
•

Memberships
•

•
•

Campagne Management
•

•

•

Het bedenken, ontwerpen, plannen,
uitvoeren en evalueren van marketingcampagnes samen met andere collega’s
binnen Team VoetbalDirect.
Het plannen, uitvoeren en evalueren
van marketingcampagnes met merken
zoals adidas, Nike en Puma. Hierbij ben je
verantwoordelijk voor het bewaken van de
timeline, het marketingbudget en vorm je
het aanspreekpunt voor eerder genoemde
merken.
Het opstellen, onderhouden en opvolgen
van de contentplanning samen met de
content creator uit Team VoetbalDirect.

Het opzetten, doorontwikkelen en
activeren van campagnes bij commerciële
partners en projecten (VVCS, Voetbal.nl,
433/Wannahaves)
Het opvolgen en onderhouden van nieuwe
leads (mogelijkheden)
Het bedenken en opmaken van presentaties voor BVO Clubs/ amateurclubs
(marketing gerelateerde elementen)

Het opzetten, doorontwikkelen en activeren van campagnes bij commerciële
partners en projecten (VVCS, Voetbal.nl,
433/Wannahaves)
Het opvolgen en onderhouden van nieuwe
leads (mogelijkheden)
Het bedenken en opmaken van
presentaties voor BVO Clubs/
amateurclubs (marketing gerelateerde
elementen)

Social Media (korte periode
•
•
•
•

Het opstellen, onderhouden en opvolgen
van een Social Media strategie.
Het optimaliseren van onze huidige Social
Media kanalen.
Het inzetten van eigen content via de
Social Media kanalen.
Interactiviteit op onze Social Media
kanalen vergroten.

Profiel
Je bent natuurlijk een liefhebber van de mooiste
sport van de wereld. Je bent daarnaast creatief,
leergierig en hebt een sterke persoonlijkheid.
Je doet dingen graag net even wat anders dan
‘gebruikelijk’ maar verliest daarbij het doel van
de marketingcampagnes niet uit het oog.
We verwachten daarnaast dat je eigen initiatief
durft te nemen, daar krijg je ook de vrijheid voor,
en zelfstandig kan werken. Bovenal verwachten
we een stortvloed aan energie en ideeën die je
samen met het team van VoetbalDirect vorm
kan gaan geven.
•
•
•
•
•

Een afgeronde HBO- opleiding in de
commerciële richting
Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie (eCommerce is een +)
Ambitieus en energiek karakter
Fulltime beschikbaar en flexibel tijdens
piek momenten in het seizoen
Passie voor voetbal

Wij bieden jou
•
•
•
•

Werkzaamheden met veel ruimte voor
eigen intiatieven en ideeën
Enorm leuke collega’s in een bedrijf wat
om sport draait
Goed salaris met veel doorgroeimogelijkheden
Korting op meer dan 15.000 sportartikelen
van al onze webshops

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door je
motivatie en cv te sturen naar:
bas.degraaf@sportshopsdirect.com

Passa Sports B.V. Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Passa Sports Europe B.V. Tielenstraat 13 5145 RC Waalwijk T 0416 – 652803

