Samen voor Eindhoven
Veel bedrijven hebben hart voor de samenleving. Ze dragen graag én bewust hun steentje bij.
Door bijvoorbeeld één dag per jaar kennis beschikbaar te stellen of de handen uit de mouwen
te steken. Dat is ook nodig. Heel veel maatschappelijke organisaties in Eindhoven komen
menskracht, expertise en middelen te kort om elke dag hun opdracht waar te maken. Samen
lukt dat wel.

Intermediair (32-36 uur)
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
De uitdaging:
• Wij werken iedere dag aan een beweging die de samenleving hechter en beter maakt.
Wij brengen mensen samen én stellen hen in de gelegenheid iets voor een ander te
betekenen om zo een bijdrage te leveren aan de UN Global Goals.
• Dit jaar mobiliseren we ruim 1.600 medewerkers bij onze partners. Wat als 10% van
alle professionals (= 7.000!!) die in regio Eindhoven werken één dag hun talent,
kennis, hart en handen inzetten?
• Daarvoor ontwikkelen wij, samen met onze partners een innovatief social platform.
Help jij ons mee om onze droom waar te maken?
We zoeken een collega die:
• Een natuurtalent is in relatiebeheer, het uitbouwen van huidige klanten (zoals ASML,
DELA, DLL, NXP, PHILIPS, Rabobank en Signify) en het verder laten groeien van het
maatschappelijke netwerk.
• Een kanjer is in het organiseren, initiëren, faciliteren en begeleiden van matches,
impact days en activiteiten op de vrijwilligerskalender/social platform.
• Gewend is planmatig en resultaatgericht te werken in een CRM systeem (Salesforce).
• Gaat voor minimaal een 8+ in klanttevredenheid en een hoge NPS score.
• Een HBO werk- en denkniveau heeft, goed Engels spreekt, 3 – 5 jaar werkervaring
heeft in accountmanagement, bijv. als intercedent of eventmanager, bij voorkeur woont
in Eindhoven.
Het aanbod:
• We bieden je de leukste baan van de wereld in een ondernemend team van 5
medewerkers en een betrokken en ambitieus bestuur.
• Onze kernwaarden: samenwerken, verbinden en inspireren.
• We zijn ondernemend, doelgericht, creatief en innovatief.
• De functie is op basis van circa 32-36 uur per week en vergelijkbaar met schaal 9 CAO
Welzijn. Het dienstverband start op basis van een tijdelijk contract.
• Je komt te werken op onze mooie werkplek in het NXP kantoor op de HTC.
Procedure:
• Stuur je motivatie en CV voor uiterlijk 7 januari naar Esther Hofstede
esther@samenvooreindhoven.nl.
• Esther is telefonisch bereikbaar via 06 – 4603 1010.
• Een DISC profiel assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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