De KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) is hét startpunt en
kenniscentrum voor iedereen die iets te maken heeft met de tennissport in Nederland. Wij
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van tennis. De KNLTB
is een jonge, actieve en servicegerichte organisatie en werkt op dit moment met ongeveer
85 collega’s vanuit het Bondsbureau in Amersfoort en het Nationaal Trainingscentrum in
Almere. Er zijn plannen om deze locaties samen te voegen tot een Nationaal
Tenniscentrum in Amstelveen.
Wij zoeken:

Manager PR en Communicatie
-

Zowel fanatiek in je vak als op de tennisbaan –
(31 – 38 uur)

De klus
Tennis is de tweede sport in Nederland en onder 35-plussers zelfs de eerste! Daar zijn we trots
op. De tennissport in ons land is flink in beweging en dat mag breed uitgedragen worden. Jouw
grootste uitdaging wordt om pro actief pers- en PR-beleid te voeren waardoor de KNLTB en
tennis structureel positief onder de aandacht van de media komen. Naast deze hands on
mentaliteit op het gebied van PR, stuur je ook het PR en Communicatieteam aan. Het team is
verantwoordelijk voor alle communicatie uitingen van de KNLTB en adviseert de overige
afdelingen hierover. Jouw taak is het aansturen van het team en je richt je daarbij ook op
strategische (communicatie)taken. Kortom, jij weet de PR en communicatie van de KNLTB naar
een hoger plan te brengen.
De omgeving
Het team PR en Communicatie bestaat naast jou uit drie Communicatieadviseurs, één Online
Strateeg en twee medewerkers Communicatie en Web. De afdeling PR en Communicatie werkt
nauw samen met alle afdelingen binnen de KNLTB en in het bijzonder met de afdelingen
Commercie en Marketing. De afdeling heeft een sturende en adviserende rol met betrekking tot
alle communicatieactiviteiten binnen de bond.
De nieuwe manager
Om de functie succesvol te vervullen combineer je jouw passie voor de tennissport met je
professie als PR- en communicatiespecialist. Je hebt ervaring in het introduceren van een
succesvol PR-beleid en je hebt twee tot vier jaar leidinggevende ervaring. Vanuit jouw
bevlogenheid weet je anderen zowel binnen als buiten je eigen team te motiveren en je schuwt
niet om je verantwoordelijkheid te nemen. Tot slot beschik je over een afgeronde HBO-opleiding
Communicatie en uiteraard ben je een teamspeler.
De functie-eisen op een rij:
- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie;
- Visie op en succesvolle werkervaring in PR;
- Minimaal 2 tot 4 jaar leidinggevende ervaring;
- Zelfstarter, bouwer, proactief, resultaatgericht, helicopterview.

De KNLTB biedt:
Een uitdagende functie in een sportieve en dynamische organisatie. Salarisindicatie: maximaal
€ 70.000,- bruto per jaar. Daarbij geldt onder andere een pensioenopbouw conform de CAO
Sport.
Belangstelling?
Meer informatie over de functie vind je in het document Functieprofiel Manager PR en
Communicatie.
Daarnaast is informatie in te winnen bij Robert-Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening), te
bereiken op 088-130 26 11 en Franck Helmonds (Manager P&O), te bereiken op 088-130 26 33.
Voldoe je aan het gestelde profiel, dan ontvangen we graag je sollicitatie, inclusief je cv.
Solliciteren kan per e-mail naar vacatures@knltb.nl t.a.v. Franck Helmonds.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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