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De KNVB is voor de afdeling communicatie op het bondsbureau te Zeist op zoek naar een: 
 
 

MANAGER COMMUNICATIE (m/v) 

40 uur per week 
 
 
Doel van de functie:  
Als manager communicatie ben je binnen de KNVB eindverantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, 
uitvoering en evaluatie op het gebied van communicatie en reputatie. Je houdt je bezig met de 
positionering van de KNVB naar binnen en naar buiten. Dit doe je onder andere op basis van het 
KNVB beleidsplan “Voetbal om van te houden”. 
 
De afdeling communicatie bestaat uit circa 25 mensen, verdeeld over de teams pers- & 
publieksvoorlichting, redactie KNVB-media en corporate communicatie & public affairs. Ieder team 
heeft een coördinator die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de manager communicatie. Je werkt 
nauw samen met de directies van de businessunits betaald voetbal en amateurvoetbal en je legt direct 
verantwoording af aan de directeur operationele zaken van betaald voetbal. 
 
Belangrijkste taken:  

 Het opstellen, implementeren en evalueren van een KNVB breed communicatiebeleid, mede 
gebaseerd op het beleidsplan en de strategische positionering. Inclusief toezien op de 
uitvoering van het communicatiebeleid;  

 Het creëren en bewaken van samenhang en structuur in communicatie binnen de gehele 
KNVB-organisatie, gekoppeld aan de kernwaarden; 

 Vertaling van actuele en toekomstige ontwikkelingen naar een communicatiestrategie voor de 
KNVB. 

 
Functie-eisen:  

 Afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding;  

 Minimaal 5 jaar werkervaring als communicatiemanager in een politiek-bestuurlijke omgeving;  

 Inspirerende en verbindende leidinggevende, teambuilder; 

 Strategisch en analytisch vaardig, sterk in het leggen van verbindingen en advisering van de 
directie; 

 Aantoonbare passie voor voetbal; 

 Kennis en begrip van het krachtenveld in de sport– en voetbalwereld en binnen de KNVB;  

 Kennis van en ervaring met (sport)journalistiek in Nederland. 

 
Bij de KNVB hanteren wij de kernwaarden: voor het spel, voor elkaar en voor de toekomst. Dit 
houdt in dat wij onze werkzaamheden gepassioneerd uitvoeren, dienend en verbindend met elkaar 
samenwerken en richtinggevend en stimulerend werken aan de toekomst.  
 
Arbeidsvoorwaarden:  
Salariëring is conform de KNVB-schaal 13 van de cao Sport en in overeenstemming met de zwaarte 
van de functie. De cao Sport en de PFZW-pensioenregeling zijn van toepassing.  
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Interesse?  
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie, kun je contact opnemen met Yvette Moll, interim 
manager communicatie, via yvette.moll@knvb.nl. 
Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met uiterlijk 9 november 2014 richten aan de afdeling HR, 
postbus 515, 3700 AM Zeist of e-mail naar sollicitaties@knvb.nl. Reacties bij voorkeur per e-mail. 
 
 
 
  

mailto:yvette.moll@knvb.nl

