
 

 

Sporta, een veelzijdige en belangrijke speler in het Vlaamse sport- en jeugdlandschap, is voor de 

versterking van haar team ‘Marketing & Communicatie’ voor onmiddellijke indiensttreding op zoek 

naar een voltijdse 

 

MEDEWERKER MarCom (m/v/x) 

 
✓ Ben je op zoek naar een voltijdse Marketing & Communicatie job waar je je werktijd flexibel 

kan invullen? 

✓ Wil jij je schouders zetten onder impactvolle communicatie en out-of-the box events bij 

Sporta? 

✓ Maak je graag deel uit van een fantastisch team? Je bent aan het juiste adres! Lees zeker 

verder… 

 

Hoe ziet jouw functie eruit? 

Binnen Sporta ben je een échte marketing all-rounder. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor één van onze deelwerkingen en ondersteunt die van je collega’s. 

Je taak bestaat er in om teksten uit te schrijven voor websites en social media posts. Je maakt 

stijlvolle en inspirerende content en layout voor de nieuwsbrieven. In samenwerking met je collega’s 

bedenk je efficiënte mediacampagnes en help je mee aan marktonderzoeken.  

 

Samen met het team geef je het marketing- en communicatiebeleid van Sporta gestalte. Je 

ondersteunt en organiseert events en promoot deze samen met de collega’s.  

Wat verwachten wij van jou? 

• Je beschikt minimaal over een bachelor in marketing of communicatie. 
• Je hebt al een eerste succesvolle werkervaring met digitale marketing, storytelling, 

newsletters, social media (advertising) achter de rug.  
• Je sterke grafische skills vormen een grote plus. Met het oog op contentcreatie kan jij 

filmpjes shooten en monteren. Bovendien hebben programma’s als Photoshop, InDesign, 
Canva, Premiere, … niet meer veel geheimen. 

• Je hebt ervaring met en/of interesse voor het uitdenken van websites en het werken met 
een CMS. 

• Je intrinsieke interesse in de sportsector en/of de evenementensector maakt je job zoveel 
fijner. 

• Je bent inventief en creatief. 
• Je beschikt over een uitgesproken engagement tegenover je job en je werkgever. 

 

  



Wij van onze kant bieden jou: 

Sporta, dat is het creatief aanwenden van beschikbare middelen om maximaal rendement te halen. 
Continue verbetering zit in ons DNA. Geen files, geen formele dresscode, maar tijd om je in een 
aangename omgeving te ontwikkelen. Samen met ons bouw je aan je succesvolle carrière. Sporta 
biedt je een wereld van werken en leven, uitgebreide sportmogelijkheden in een aangename 
omgeving. 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 
• Salaris volgens barema’s PC329.01 
• Snelle indiensttreding  
• Standplaats: in overleg Berchem (Antwerpen) en Tongerlo (Kempen) 
• Een mooi pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, eindejaarspremie, sport@work, 

terugbetaling woon-werkverkeer, onkostenvergoeding, sportverzekering, …) 
• Flexibelle tewerkstelling met glijdende werktijden 
• Mogelijkheid tot telewerken 
• Last but not least: een job in een dynamische omgeving met toffe collega’s 

Graag ontvangen we jouw motivatiebrief mét CV zo spoedig mogelijk via solliciteren@sporta.be. 

 


