
 

 
  

 

Levéo en Sagènn zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om zijn of haar positie te 

versterken. Dit kan door het leren van de Nederlandse taal, het vinden van werk, het versterken 

van de eigen kracht en zelfsturing of onze geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn een landelijke 

organisatie met ruim 450 gedreven professionals. Samen werken we vanuit meer dan 30 

vestigingen voor verschillende gemeenten en zorgverzekeraars in Nederland. 

 

Wij zijn per direct opzoek naar een enthousiaste en leergierige nieuwe collega op ons hoofdkantoor in 

Rotterdam. 

 

Medewerker Contractering en 

Marketing (specialist Social Media) 
(16 - 24 uur per week) 
 
 

Wat je gaat doen:  

Je levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze marketingdoelstellingen voor Sagènn en 

Levéo. Dit doe je door de ontwikkeling en beheer van onze marketing- en communicatieactiviteiten. Je 

werkzaamheden bestaan o.a. uit het actief creëren en verbeteren van content voor onze Social Media 

kanalen en het schrijven van SEO teksten en folders. In alles wat we doen bewaak je onze huisstijl, 

beleidsrichtlijnen en draag je samen met ons lijnmanagement zorg voor marketingactiviteiten. 

 

Daarnaast leer je meer over aanbestedingen. Je ondersteunt bij het maken van offertes, leert op 

welke wijze we onze visie op ontwikkelingen in de markt vertalen naar een passend aanbod, en 

organiseert randvoorwaardelijke zaken en het netwerk die hiervoor nodig zijn. Daarbij staat de 

herkenbaarheid van onze organisaties voorop! 

 

Om succesvol te zijn is het belangrijk dat: 

• Je HBO denkniveau hebt en affiniteit of ervaring hebt met online marketing; 

• Je een daadkrachtig, energiek en positief ingesteld mens bent en jezelf wilt ontwikkelen;  

• Je uitstekende schriftelijke vaardigheden hebt en affiniteit hebt met het schrijven van teksten; 

• Je commercieel ingesteld bent en aantoonbaar plezier haalt uit het halen van doelstellingen; 

• Leert netwerken met gevoel voor interne en externe processen en verhoudingen; 

• Je houdt van aanpakken, nauwkeurig en planmatig werkt, maar ook creatief bent; 

• Bij voorkeur woonachtig bent in de omgeving van Rotterdam.  

 

Wij bieden: 

Je een uitdagende baan met een markconforme beloning, goede arbeidsvoorwaarden en volop 

ontwikkelingsmogelijkheden in een ondernemende en groeiende organisatie met een no-nonsense 

cultuur. Er is ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief, waarbij we samenwerken aan het 

realiseren van effectieve en vernieuwende oplossingen. Je neemt deel aan regionale en/of landelijke 

bijeenkomsten om meer te leren over ons werkveld en werkt nauw samen met je directe collega’s, 

directie, managers en medewerkers in de uitvoering.  

 

Reageren: 

Wil jij jouw bijdrage leveren aan mens, maatschappij en onze organisatie(s)? Stuur dan je sollicitatie 

met motivatie naar: m.d.heijer@sagenn.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska 

den Heijer, Manager Contractering en Marketing, op telefoonnummer 06-52033950. 

mailto:m.d.heijer@sagenn.nl

