
	 																																																																																																						

  

Content editor NGF & GOLF.NL (2 à 3 dagen) 
 
GOLF.NL is het mediaplatform voor (potentiële) golfers in Nederland en 
gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). GOLF.NL 
bereikt een grote doelgroep met een website die maandelijks gemiddeld 
150.000 unieke bezoekers trekt en magazines met een oplage van 230.000 
exemplaren. Ook de app GOLF.NL (200.000+ downloads), die bijdraagt aan 
het spelplezier op de golfbaan, is een belangrijk communicatiemiddel met 
de golfers. De website NGF.NL is meer gericht op B2B-communicatie. De NGF 
geeft ook een magazine (Golfmarkt) uit voor die doelgroep. 
 
Functieomschrijving 
Als content editor van de NGF/GOLF.NL ligt je focus op het schrijven van pakkende 
teksten voor onder meer belangrijke diensten als GOLFSTART, GOLFGO en de app 
GOLF.NL en externe communicatie voor de NGF. Dat varieert van langere artikelen 
voor offlinecommunicatie tot korte, aansprekende oneliners voor 
onlinecommunicatie. De content editor maakt onderdeel uit van het redactieteam en 
rapporteert aan de teammanager Redactie & Content. Vanzelfsprekend heb je passie 
voor sport. Kennis van golf is een pre, maar de bereidheid om je in te leven in de 
wereld van golf, als de golfsport voor jou nog geen gesneden koek is, vinden wij 
belangrijker.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De content editor draagt bij aan de juiste vertaling van de doelstellingen van 
NGF/GOLF.NL naar content en activaties.  
 
De nadruk van de werkzaamheden ligt op het bedenken en maken van relevante 
content voor specifieke onderwerpen, die erop gericht is om nieuwe en jonge mensen 
enthousiast te maken voor de golfsport. Contentcuratie, help-, hub- en hero-content 
zijn voor jou bekende termen.  
 
Je weet de golfer en potentiële golfer te ‘triggeren’ met informatieve en interessante 
content met de juiste toon en invalshoeken, die passen bij de producten en de 
uitstraling van het medium. Datzelfde weet je te bereiken met B2B-content voor de 
golfbranche. 
Je werkt onder meer samen met de Online Marketeer en de andere leden van het 
content-team om zo veel mogelijk resultaat uit de content te halen. 
 
Functie-eisen 
► Voor ‘spelen’ met taal ben je in de wieg gelegd en je schrijfvaardigheid is 
uitstekend. 
► Je kunt leuke verhaallijnen bedenken voor het informeren, inspireren en motiveren 
van (in)actieve en potentiële golfers. Je hebt kennis van en ervaring met commercieel 
tekstschrijven, ook voor social media. 
► Je bent in staat de stijl van communiceren af te stemmen op de diverse 
doelgroepen. 
► Je ben thuis in de wereld van social media, volgt de trends en weet ook in content 
voor die platformen de juiste toon met tekst en beeld aan te slaan. 
► Je hebt ervaring met het werken met CMS (SiteCore) en kent de meerwaarde van 
Google Analytics. 
► Je bent enigszins bekend en weet je weg met SEO, e-mailmarketing en andere 
tools die de vindbaarheid van de content vergroten, het gebruik moeten stimuleren 
en het succes van de content meten. 
 
Jouw profiel 



	 																																																																																																						

  

- HBO werk- en denkniveau. 
- Minimaal 3 jaar werkervaring als tekstschrijver en/of in communicatie 

marketing. 
- Kennis van en ervaring met CMS (SiteCore), Google Analytics. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
- Moderne kijk op (online) berichtgeving en activatie. 
- Werkt nauwkeurig. 
- Passie voor (golf)sport. 
- Teamspeler. 
- Resultaatgericht. 
- Geen 9-tot-5-mentaliteit. Werken buiten kantooruren en in weekenden is part 

of the job. 
 
Je werkomgeving 
We werken vanuit dé ‘sporthub’ in Nederland, genaamd DeWeerelt van Sport in 
Utrecht, waar de NGF samen met de KNHB, Nevobo, het Watersportverbond en de 
NskiV is gehuisvest. De NGF biedt je een uitdagende positie in een ambitieuze en 
ondernemende organisatie. In deze functie is er ruimte voor eigen initiatief. De 
cultuur is te typeren als resultaatgericht met oog voor realisme.  
 
Wat bieden wij jou? 

- Een contract voor bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging en 
uitbreiding aantal uren (indien wenselijk vanuit beide kanten). 

- Werken aan de toekomst van de NGF met veel ruimte voor eigen initiatief. 
- Inspirerende werkomgeving, DeWeerelt van Sport, met eigen sportfaciliteiten, 

inspiratiesessies en sociale activiteiten met collega’s (wekelijkse borrel). 
- Marktconform salaris volgens de CAO Sport (schaal 8). 
- Een 15,2 of 22,8-urige werkweek, dat wil zeggen: een 2 of 3 daagse werkweek 

(de CAO Sport kent een full time dienstverband van 38 uur)  
- Mogelijkheden tot het volgen van trainingen  

 
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) is opgericht in 1914. Er zijn ruim 
375.000 golfers actief in Nederland die lid zijn bij de ruim 270 golfverenigingen. De 
NGF wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen en meer 
spelbeleving en spelplezier stimuleren bij elke golfspeler ongeacht niveau en ambitie. 
De NGF heeft 33 medewerkers en de directie bestaat uit 2 personen: de Marketing 
Directeur en de Algemeen Directeur. 
 
Jouw reactie 
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je motivatie met cv voor 29 augustus 
2020 te mailen naar Edwin Alblas, teammanager Redactie & Content: edwin@golf.nl   
 
Procedure 
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden waarbij een opdracht 
onderdeel uitmaakt van de tweede gespreksronde. De eerste gesprekken zullen  
plaatsvinden op woensdag 2 en vrijdag 4 september 2020. Locatie: De Weerelt 
van Sport, te Utrecht. 


