
 
Sportgeneeskunde Rotterdam biedt hoog kwalitatieve zorg voor (top)sporters en niet-sporters in een 
multidisciplinair centrum. Onder meer sportartsen, bewegingswetenschappers, en fysiotherapeuten 
werken hier nauw met elkaar samen onder één dak.  

Door de uitbreiding van onze organisatie ontstaat een vacature voor een  

Medewerker Marketing en Communicatie 
voor 24-32 uur per week 

Wat ga je doen? 
Als medewerker marketing en communicatie kom je terecht in een fijn team van zorgverleners en 
ondersteunend personeel op een mooie locatie in Rotterdam-Kralingen. Je houdt je bezig met zowel 
de interne als externe communicatie naar stakeholders over onze zorg- en dienstverlening en je bent 
nauw betrokken bij de groei en verdere professionalisering van onze organisatie. Verder werk je aan 
het doorontwikkelen van onze website, het mede organiseren van en communiceren over scholingen 
en activiteiten rondom sponsoring. Ook schrijf je social media posts en artikelen. Hiervoor ga je 
actief in gesprek met collega’s om externe nieuwsbrieven en artikelen te kunnen schrijven. Met een 
kritisch oog kijk je naar onze vaste communicatie, zoals de templates voor brieven naar patiënten en 
verwijzers vanuit ons elektronische patiëntendossier (EPD). Ten slotte zorg jij voor een goede 
uitstraling en herkenbaarheid van onze locatie en mogelijke nieuwe locaties.  

Wat bieden wij? 
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  
- Een gezonde werkomgeving met een goede werk-privé balans.  
- Een goed salaris, afhankelijk van jouw ervaring, leeftijd en opleiding.  
- Een pensioenregeling.  
- Je kan gebruik maken van onze eigen indoor trainingsfaciliteiten en gezondheidschecks.  

Hier herken jij jezelf in: 
je bent positief ingesteld en zoekt makkelijk contact 
je hebt affiniteit met sport en bewegen 
je werkt nauwkeurig en bent resultaatgericht 
voor elk probleem/uitdaging zoek jij een passende oplossing 
je weet veel over de inzet van social media en vindt het leuk om ermee te werken 

Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Jessica Varkevisser 
(operationeel directeur) via j.varkevisser@sportgeneeskunderotterdam.nl. Heb je vragen of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met Jessica Varkevisser via 06-46104232.

Vacature
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