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Sports Marketing Manager – Padel! 
 
In de veelzijdige rol van Sports Marketing Manager is het belangrijk dat jij ownership pakt en op 
een creatieve en commerciële manier kansen ziet in de markt, met als missie om de 
naamsbekendheid en zichtbaarheid van ons merk te vergroten. Wil jij bijdragen aan de groei van 
dé padelorganisatie van Nederland en ben jij toe aan je volgende stap in je carrière? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! 
 
Werkzaamheden 

• Merkgroei en uitbouwen van het de opdrachtgever; 
• Het opstellen, uitvoeren en bijsturen van een (off- & online) marketingstrategie, jaarplanningen 

en een marketing kalender; 
• Het creëren van content (tekst & beeld) voor social media en campagnes; 
• Analyseren en beheren van de website + campagnes (inkoop, creatie, coördinatie); 
• Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt; 
• Verkennen van brand partnerships; 
• Coördineren van perscampagnes en onderhouden van contact met mediapartners en 

persrelaties; 
• Optimaal en efficiënt beheren en analyseren van data, budgetten, projecten en deadlines. 

 
Wat breng jij? 

• Jij hebt ervaring met het opzetten en implementeren van een marketingstrategie; 
• Jij bent nieuwsgierig, commercieel, creatief en hebt een hands on mentaliteit; 
• Jij hebt minimaal 1-3 jaar werkervaring en een duidelijke passie voor sport/ Padel; 
• Jij beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• Jij bent bekend met SEO, SEA en Google Analytics; 
• Daarnaast heb jij HBO werk en denkniveau, woon je in de omgeving van Amsterdam en ben jij 

32-40 uur beschikbaar. 
•  

Wat bieden wij? 
Een uitdagende en veelzijdige baan binnen een dynamische en inspirerende werkomgeving. Je 
kunt meegroeien met een nieuw zeer ambitieus bedrijf en samenwerken met een jong en gedreven 
team. We bieden een marktconform salaris afgestemd op je werkervaring en natuurlijk Padel, heel 
veel Padel! 
 

 

 
 

Locatie: Amsterdam / Opdracht: vaste dienst  

Check voor meer info over deze job www.olifantconsultancy.nl/vacatures Of stuur je cv 
naar marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact met je op! 


