BRESS Allround Medewerker (32 uur)
Bedrijfscultuur
Bij BRESS heerst een informele bedrijfscultuur waar gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid en
betrokkenheid bij het team, de werkzaamheden en organisatie in het geheel. BRESS Sportcenter dient als
multifunctionele ontmoetingsplek voor de Bredase hbo-student waar o.a. sport, horeca, gezelligheid en voor
medewerkers ook nog ‘werk’ hand in hand gaan. Medewerkers krijgen de ruimte voor
persoonlijke/professionele ontwikkeling, nieuwe/andere werkzaamheden naar zich toe te trekken en het
inbrengen van initiatieven wordt aangemoedigd.
Wat zijn de werkzaamheden?
Het gaat om een uitvoerende en ondernemende functie. Waarbij je samen met een gelijkgestemde collega de
Marketing verzorgt en de organisatie verder helpt ontwikkelen. Daarnaast verricht je werkzaamheden die
nodig zijn om het bedrijf soepel te laten draaien.
Plaats in de organisatie
De Allround Medewerker rapporteert aan de directie van BRESS
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
• Het implementeren, verzorgen en verbeteren van activiteiten/events.
• Het realiseren van de financiële doelstellingen van activiteiten/events in termen van omzet en kosten.
• De Marketing & Communicatie zorgvuldig laten verlopen.
• Het verzorgen van afgestemde grafische uitingen.
• Ondersteuning bieden daar waar de organisatie behoefte heeft.
• Relatiebeheer met huurders en partners.
• Rapporteren aan directie.
Wat zijn jouw kwaliteiten
• Communicatief sterk, zowel in Nederlands als Engels
• Stressbestendig
• Ondernemend en initiatiefrijk
• Creatief en visueel ingesteld
• Motiverend
• Rolmodel/representatief
• Actief
• Professioneel en kwaliteitsgericht
• Sociaalvaardig
• Geen 9-5 mentaliteit
Wat krijg je ervoor terug?
• Werkervaring bij een bedrijf waar altijd iets te beleven is
• Gezellige en leuke collega’s
• Personeelsuitjes
• Goede salariëring en secundaire voorwaarden
• Doorgroeimogelijkheden
Deze functie vereist van jou:
Minimaal hbo-opleiding afgerond
Basis ervaring met Adobe Photoshop & Indesign, of iets soortgelijks
Ervaring met het aanpakken van projecten van A tot Z
Interesse? Stuur dan je motivatie en CV t.a.v. S. De Witte naar info@bress.nl.
Voor vragen, bel naar 076-521 5453 en vraag naar de heer De Witte. Meer informatie over onze organisatie
vind je op www.bress.nl

