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Wij werken dagelijks aan het realiseren van een duurzaamheidsrevolutie in Nederland. Wil jij ook 
impact maken en met ons werken aan het realiseren van onze droom? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Functieomschrijving 
Wil jij onderdeel uitmaken van een groeiende, succesvolle organisatie met een focus op impact? Ben 
je een verbinder en heb je een passie voor duurzaamheid en SDG’s? Verbeter jij graag onze nieuwe 
website, regel jij de marketingcommunicatie of het opzetten van salesacties? Lees verder, dit is jouw 
vacature! 
 
Welke impactbijdrage ga jij leveren? 
Als Impactmaker ben jij het vliegwiel om SUB te vermarkten: 
- Content maken voor nieuwsbrieven, blogs, social media en websites 
- Verbinden en faciliteren van SUB Boosters om samen impact te maken 
- Vormgeven en coördineren van online en offline uitingen en templates 
- Marketingacties en -campagnes ontwikkelen om de vindbaarheid van SUB te vergroten 
- Vertalen van de missie en strategie naar een communicatiebeleid en marketingplan 
- Uitvoeren van markt- en klantonderzoeken 
- Organiseren en bijwonen van trainingsprogramma’s en evenementen 
- Projectondersteuning, denk aan: dialoogsessies, workshops, trainingen & consultancy  
 
SUB | Sustainable Boost - Alkmaar 
SUB is een adviesbureau met een missie! Wij bieden op pragmatische en laagdrempelige wijze een 
totaaloplossing voor een duurzame (betekenisvolle) bedrijfsvoering. Een oplossing waarmee 
organisaties zelfstandig het verschil kunnen maken. Dat maakt ons uniek. 
 
Maar wij zijn meer dan een advies. Want de bedrijfsvoering van organisaties en bedrijven moet 
eerlijker, transparanter en duurzamer. Om dit te bereiken geloven wij in de kracht van samenwerken, 
verbinding en sociaal ondernemerschap.  
 
Door samenwerking werken we dagelijks aan het realiseren van onze droom: Het realiseren van een 
duurzaamheidsrevolutie in Nederland. We richten ons op een viertal sectoren; bedrijfsleven, 
overheid, zorg en onderwijs. Om te versnellen, verbinden en aan te jagen bieden we slimme 
oplossingen en handige duurzaamheidstools die relaties via onze SUB webportal kunnen gebruiken.  
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Samen zijn we sterker en realiseren we meer impact! Wij zijn aangesloten bij ruim 20 
netwerkinstanties en werken samen met een netwerk van geselecteerde Boosters. Dit is een gedreven 
groep zelfstandige professionals die gepassioneerd meewerken aan onze droom… Hand in hand maken 
we de bedrijfsvoering van organisaties duurzaam, betekenisvol en toekomstbestendig. 
 
Wat breng je mee? 
Je brengt veel enthousiasme en professionele creativiteit mee om het merk SUB als branding in de 
markt te zetten.  
ü Je hebt een passie voor duurzaamheid 
ü Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
ü Je bent proactief, assertief en enthousiast! 
ü Je bent een verbinder en hebt affiniteit met relatiemanagement  
ü Je toont initiatief en vindt het leuk om zelf zaken aan te pakken en opereert in teamverband 
ü Je behoudt overzicht en kan goed plannen en organiseren 
ü Je hebt een inspirerende scherpe pen 
ü Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 
ü Je wordt blij van deze veelzijdige job in een kleinschalig team 
 
Wij bieden jou: 
ü Een uitstekend salaris en arbeidsvoorwaarden 
ü Je krijgt veel vrijheid en er is plenty ruimte voor jouw creativiteit en ontwikkeling 
ü Je kunt werken vanuit onze officeplek in Alkmaar, waarin flexibiliteit in werktijden en -dagen 

mogelijk zijn alsmede het offline en online (samen)werken 
ü Begeleiding op kennisontwikkeling en op je persoonlijke ontwikkeling 
ü Wij bieden je een mooie uitdagende functie bij een uiterst ambitieuze organisatie; waar je dagelijks 

het verschil kan maken 
 
 
SUB jij met ons mee?  Wij staan voor je klaar! 
 
Interesse? Reageer dan uiterlijk vrijdag 17 september aanstaande.  

Wil je meer informatie, contact ons gerust via Babs (06 290 407 61) of Jeroen (06 222 32 999)  
of stuur een mail naar info@sustainableboost.nl. 
 


