
 

  

    
Medewerker Online Communicatie 

(24 uur) 
 
 

Doel van de functie: 
De doelstelling van de KNRB is het samen bevorderen van de roeisport. Het 
kernthema hierbij is verbinden. Alle content die we maken is voor onze 
websites (roeien.nl, knrb.nl), het YouTube kanaal en wordt gedeeld via 
Facebook, Twitter en Instagram. Je krijgt een centrale rol in de digitale 
informatievoorziening en draagt bij aan het creëren van optimale interactie 
via social media, onze online platforms en toekomstige digitale 
communicatiemiddelen dat doen we met beeld, filmpjes en artikelen. 
 
Team/ unit 
Je vormt een team met de manager marketing en sponsoring en de manager 
(coorperate) communicatie en stemt jouw werkzaamheden met hen af.  
 
Functie-eisen/ persoonlijk profiel: 
• Een afgeronde hbo-opleiding; Communicatie / Digitale Media, 

Multimedia Design  
• Eén à twee jaar ervaring als social media / webredacteur of een 

vergelijkbare functie 
• Goed gevoel voor beeld en handig met camera en 

beeldbewerkingsprogramma’s 
• Kennis en ervaring met Photoshop 
• Secuur en sterk in planning 
• Zelfstandig en hands-on mentaliteit 
• Flexibele en spontane persoonlijkheid, goed in samenwerken 
• Initiatiefrijk, proactief, gedreven en nieuwsgierig 
• Je hebt een vlotte pen en presenteert makkelijk 
• Je bent vaardig met Facebook, Twitter, YouTube en Instagram 
• Je kunt goed en effectief communiceren met collega’s, toproeiers, en 

bestuursleden van verenigingen 
• Je voelt je thuis in de roeisport waarin professionals en vrijwilligers 

samenwerken 
• Je bent bereid om in de weekenden te werken 
• Je bent gek op de roeisport! 

 
Competenties          niveau 
 I II III IV 
Ondernemerschap (k)  X   
Klant-/omgevingsgericht (k)   X  
Resultaten realiseren   X  
Plannen & Organiseren   X  
Samenwerken (k)  X   
Doelgericht communiceren   X  
Professioneel handelen (k)   X  
Nauwkeurig werken   X  
Initiatief nemen   X  
 

  

 
Taken en verantwoordelijkheden 

 
• onderhouden en monitoren van sociale media- en 

digitale kanalen van de KNRB (twitter, facebook, 
YouTube en Instagram) met o.a. het wel en wee van 
het Aegon Nationaal RoeiTeam (ANRT) 

• beheer en actualisatie van dit online publieksplatform 
(roeien.nl) 

• aanspreekpunt voor gebruikers  
• gezamenlijk opstellen van de contentkalender en 

bijhouden van content en/of campagneplanning 
• onderhoud contact met (content)partners, 

webdesigner, fotografen, pers, roeiverenigingen en/of 
vormgever.  

• zorg dragen voor creatieve content  
• verantwoordelijk voor de content over het  toproeien 

en over het ANRT o.a.  aan de hand van de 
wedstrijdkalender  

• schrijven van artikelen en webteksten 
• uitvoeren en produceren van activaties en campagnes 
• rapporteren en analyseren van resultaten (google 

analytics, clipit) 
• ondersteunt de organisatie bij de realisatie en 

uitvoering van de toegewezen projecten en 
evenementen;  

 

 
Resultaat 
 
• Resultaatafspraken maken we met elkaar in het jaarlijkse 

planningsgesprek.  
• Het per kwartaal opleveren van analyses en internetstatistieken  

of andere mediagegevens);  
• Intensiveren partnership en betrokkenheid met onze huidige 

sponsoren en suppliers door o.a. communicatie-items.  
• Meer binding creëren met de roeigemeenschap, coaches, 
• Producten/diensten onder de aandacht brengen en partners 

podium en credits geven  
• Leden van het ANRT actief betrekken en inzetten bij de 

communicatiedoelstellingen van de KNRB en talenten ‘opleiden’ 
in het communicatiestuk van de bond 

• Binding met de achterban vergroten (d.m.v. een gevarieerd 
aanbod in artikelen, beeld, film etc.) via (social)media 
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