
 

Ben jij onze nieuwe collega? 
Wie zijn wij? 

De Fitness Education Group is in 2020 ontstaan door het samengaan van vijf bedrijven. Dit 
zijn EFAA opleidingen, Sport&People, BlackBoxPublishers, BlackBoxAcademy en LAPT 
Business Coaching. De centrale gedachte is dat een gecombineerd programma voor zowel 
beginnende als gevorderde fitness professionals, zoals personal trainers, grote voordelen 
voor onze cursisten biedt. Meer aanbod, dus meer keuze! 
 
Visie en missie  
 
Exercise is medicine! Bewegen, trainen en fitness zijn een medicijn en onmisbaar voor 
gezondheid. De Fitness Education Group wil hierin een belangrijke rol spelen. We inspireren, 
trainen en coachen fitness professionals en bieden als groep een life-long learning 
programma! Professionals in fitness en gezondheid in Europa voorzien van world-class 
opleidingen, informatie en tools om te groeien!  
 
Wij zijn per direct  op zoek naar een enthousiaste, toegankelijke en zelfstandige 
 

Marketing medewerker m/v (36-40 uur) 
Waar kom je te werken? 

Het hoofdkantoor zit aan de Elzenweg 37 in Waalwijk. Dit is tevens de plek waar je werkt. De 
organisatie telt op dit moment 10 medewerkers op kantoor en zo’n 30 freelancers docenten. 

Wat ga je doen? 

Je focus is het inzetten van marketing en branding om de omzet van alle FEG bedrijven te 
verhogen. Je zet marketingmiddelen in die een aantoonbaar rendement opleveren voor de 
organisatie. En je gaat daarbij planmatig te werk. 

Waarvoor ben je verantwoordelijk? 

- Offline en online marketing  
- Communicatie met het sales team en ondersteuning bieden 



- Bouw jij aan sterke markt propositie en werf jij hoogwaardige leads 
- Zelfstandige campagnes opzetten 
- Versturen van nieuwsbrieven  
- Social media beheer  
- Opbouwen van klantrelaties door ijzersterk beeldmateriaal, images en interactie 
- Website, zoekmachines, analyseren van cijfers  
- Kennis van grafische vormgeving is een must 

Wat heb je ons te bieden? 

- Je bent een kei in gestructureerd en organisatorisch werken; 
- Nauwkeurig en secuur werken; 
- Een sterke dienstverlenende instelling en klantgericht; 
- Je denkt in kansen en mogelijkheden; 
- Van nature nieuwsgierig; 
- Stuurt bij op basis van data en analyses; 
- Resultaatgericht met het einddoel in zicht 
- Affiniteit met digitale marketing technieken 
- Communicatief sterk en creatief 

Wat verwachten we verder van jou? 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau; verkregen door afgeronde relevante opleiding 
- Enige werkervaring in een vergelijkbare functie 
- Je bent flexibel en zelfstandig 
- 5 dagen per week beschikbaar  

Wat bieden wij? 
 

- Een lerende organisatie 
- Een goede balans tussen presteren en fun 
- Een passend salaris, afhankelijk van je ervaring; 
- 25 vakantiedagen (bij full time dienst verband); 
- Tijdelijk contract, met vooruitzicht op verlenging of vaste aanstelling. 
- Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (cursussen) 
- Pensioen  
- En een jong enthousiast team met leuke, gedreven en ambitieuze collega’s 

 
Hoe nu verder?  
 
Na ontvangst van je CV en motivatie maken we een eerste selectie van de kandidaten en aan 
de hand daarvan plannen we een kennismakingsgesprek in. Startdatum is afhankelijk van 
beschikbaarheid van de kandidaat. 
 
 



Interesse? 
 
SOLLICITEER vandaag nog als jij voldoet aan het profiel? Motiveer ons waarom wij jou als 
marketeer moeten aannemen. Stuur dit samen met je CV naar monique@sport-people.nl 
voor 20 oktober en wie weet bij jij diegene die ons team komt versterken! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


