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HELMOND SPORT IS OPZOEK 
NAAR EEN BEVLOGEN:

Die samen met ons mee op reis gaat naar de Sport- en Beleefcampus 

in 2023 én ook vandaag wil presteren.

‘Een van de meest uitdagende en betekenisvolle ambities

van een Betaald Voetbal Organisatie in Nederland ooit.’ 



1967 2023

ONZE GESCHIEDENIS/
TOEKOMST

Helmond Sport is een Betaald Voetbal Organisatie met een rijke historie én 

een zeer mooi toekomstperspectief. Wij zijn een echte volksclub en spelen 

al meer dan 50 jaar op De Braak. In 2023 realiseert de gemeente Helmond 

een Sport- en (be)leefcampus op De Braak. Een combinatie van onderwijs, 

gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en 

innovatief complex. Samen met onze partners OMO, Fysiotherapie Jeurissen 

en Van den Ingh en de amateurverenigingen Helmondia en MULO zullen wij 

een bijdrage leveren aan een sportiever, vitaler en innovatiever Helmond.
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DIE WIJ ZOEKEN:

DIT IS
DE MARKETING & 
SALES MANAGER

‘BEN JIJ IN STAAT HET VOORUITZICHT VAN EEN NIEUW MULTIFUNCTIONEEL 

STADION IN 2023 TE VERTALEN NAAR COMMERCIËLE KANSEN 

VOOR VANDAAG DE DAG?’

 Je hebt passie, ziet altijd kansen.

 Je hebt een visie waarom en hoe Helmond Sport een betekenisvolle rol
 gaat vervullen in de Sport- en (be)leefcampus voor Helmond en haar regio.

 Je kunt deze visie omzetten naar creatieve ideeën en concrete acties
 die vandaag op sportief, maatschappelijk en zakelijk vlak meerwaarde opleveren.

 Je kunt ‘het bijzondere verhaal’ van Helmond Sport en haar partners 
 op een eenvoudige en inspirerende manier overbrengen op anderen. 

 Je bent in staat om het strategisch marketingplan dat we samen 
 met Triple Double hebben ontwikkeld uit te voeren, continu te verbeteren 
 en te vernieuwen.

 Je kunt uitstekend samenwerken met collega’s.

 Je kunt het contact met onze trouwe zakelijke partners goed 
onderhouden en kunt nieuwe zakelijke partners binden. 

 Je bent nieuwsgierig en hebt lef om fouten te maken. Leert daarvan. 

 Je hebt een groot netwerk in het bedrijfsleven in Helmond 
 en de regio De Peel.

 Je hebt een hbo werk- en denkniveau en ruime werkervaring in 
marketing & sales.
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INTERESSE?
Dan ontvangen we graag jouw cv en motivatiebrief. 
Tot en met 24 februari 2019 kun je reageren. 
De eerste gesprekken vinden direct daarna plaats. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met: 

Leon Vlemmings (Algemeen directeur)  
 leon.vlemmings@helmondsport.nl
 06-23868850

KIJK OOK EENS OP DE SITE VAN:       WWW.CAMPUSDEBRAAK.NL

Een enorme kans om een zinvolle bijdrage te leveren aan een prachtige 
 gezamenlijke ambitie: Een sportiever, vitaler, socialer en duurzamer 
 Helmond en haar regio.

 Heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je functie uit te oefenen, 
 te groeien en resultaten te leveren. Je werkt nauw samen met de algemeen
 directeur en de commercieel manager. Je rapporteert aan de algemeen directeur.

 Een dynamisch en interessant speelveld waarin geen dag hetzelfde is. 

 Een uitdagende en spannende reis waar je onderweg veel 
 mensen gaat ontmoeten. 

 Leuke collega’s.

 Een passend salaris met o.a. een duurzame leaseauto.

WAT
BIEDEN WIJ?
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