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 vanuit het
kantoor in Amersfoort en het landelijk trainingscentrum in Almere. Er zijn plannen om
deze locaties eind 2018 samen te voegen tot een Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen.
Voor onze afdeling Commercie zoeken wij een nieuwe collega:

Medewerker Commercie & Events (100%)
Ambitie
Tennis is een sport die wereldwijd individueel en in teamverband door miljoenen mensen wordt
beoefend. In Nederland zijn bijna 580.000 tennissers lid van de KNLTB. Hiermee is tennis de
tweede sport van ons land. De KNLTB wordt voor zijn inkomsten meer en meer afhankelijk van
(commerciële) partners. Jij bent mede verantwoordelijk voor een optimale relatie met de
partners.
Team
Het team Commercie bestaat naast jou uit een Partner Manager, een Project Coördinator, een
Event Manager en wordt aangestuurd door de Manager Commercie. Gezamenlijk zijn jullie
verantwoordelijk voor een optimaal commercieel klimaat, zowel binnen als buiten de KNLTB.
Functie
Je vervult een belangrijke rol richting de (commerciële en maatschappelijke) Partners, de Official
Suppliers, Sponsoren en de Media Partners van de KNLTB en je bent eerste contactpersoon
vanuit de KNLTB. Je draagt zorg voor realisatie van alle activiteiten uit de verschillende
contracten met de commerciële partijen. Je organiseert sponsormeetings, clinics, voert
verschillende projecten uit en denkt actief mee. Ook ben je tijdens de KNLTB evenementen
nauw betrokken bij het organiseren en regelen van zaken rondom het evenement. Tot slot ben
je nauw betrokken bij de optimale interne en externe communicatie vanuit de afdeling.
Wij zoeken
Je hebt het liefst een hbo-opleiding (CE of SPECO) maar in ieder geval minimaal een mboopleiding afgerond. Daarnaast heb je enkele jaren werkervaring in een commerciële omgeving.
Onze nieuwe collega is servicegericht, communicatief en organisatorisch sterk, accuraat en
denkt actief mee. Je bent gewend om zelfstandig te werken, houdt overzicht in drukke tijden en
weet in overleg met de collega´s prioriteiten te stellen. Je houdt er ook van om te netwerken op
verschillende sport gerelateerde evenementen en je bent bereid om regelmatig net die ene stap
extra te zetten. Vanzelfsprekend ben je een teamspeler en bij voorkeur een actieve
(wedstrijd)tennisspeler.

De functie-eisen op een rij:
- Liefst een hbo-opleiding (CE of SPECO) maar minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
- Enkele jaren werkervaring in een commerciële omgeving;
- Servicegericht, communicatief en organisatorisch sterk, accuraat en actief;
- Positieve instelling, representatief en enthousiast;
- Gewend om overzicht te houden en prioriteiten te stellen;
- Fulltime beschikbaar;
- (Wedstrijd)sporter, liefst tennis.
De KNLTB biedt
De KNLTB biedt je een kans om als jong professional allround commerciële werkervaring op te
doen binnen een dynamisch team in een sportieve werkomgeving. We bieden jouw een salaris
conform de CAO Sport met daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
dertiende maand en pensioenopbouw. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling door middel van coaching en opleiding.
Belangstelling?
Kijk voor meer informatie over de functie (inclusief uitgebreide functiebeschrijving) en de
organisatie op onze website www.knltb.nl. Daarnaast is informatie in te winnen bij Albert-Jan
Smid (Manager Commercie) te bereiken op 088-130 27 45 of via a.smid@knltb.nl.
Voldoe je aan het gestelde profiel dan ontvangen we graag je sollicitatie, inclusief CV.
Solliciteren kan per e-mail naar vacatures@knltb.nl t.a.v. Franck Helmonds (Manager P&O).
De vacature blijft de gehele procedure openstaan, wij hanteren dan ook geen deadlines. Zolang
de vacature op onze site staat, is het mogelijk om te solliciteren.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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