Betreft: functie Traffic Manager

Beste Ellen,
Op zoek naar een nieuwe uitdaging heb ik de vacature Traffic Manager bij De Goede Doelen
Loterijen gevonden en bij het zien van de inhoud werd ik direct enthousiast. Daarom stuur ik
je met veel plezier mijn cv en motivatie toe!
Ik zie veel aanknopingspunten met de functies die ik afgelopen 15 jaar heb vervuld en breng
deze ervaring graag mee naar De Goede Doelen Loterijen. Bij mijn laatste werkgever werkte
ik met uitsluitend online communicatie, maar ik voel mij ook heel erg thuis bij een mix van
off- en online communicatie zoals bij mijn voorlaatste werkgever.
Bij bedrijf ..A.. en ..B.. heb ik mij voor een groot deel van de tijd bezig gehouden met het
plannen van creatieve mensen, zowel intern, externe bureaus als freelancers. Ik ben een
teamspeler en voor mij is het vanzelfsprekend om kwaliteit te leveren en ik krijg energie van
het met collega’s halen van doelen en het maken van mooie concepten.
Tijdens het proces zoek ik altijd actief naar efficiency en flexibiliteit om het hele team goed
te laten functioneren maar ook naar verbeteringen in de toekomst. Bijvoorbeeld door
anders te werken of het efficiënter inzetten van software zoals bijvoorbeeld JIRA. Bij Abovo
Media heb ik in samenwerking met back-end developers een database omgezet naar een
werkende planningstool en uren registratie voor de studio medewerkers.
Een belangrijke motivator om te solliciteren op deze vacature is ook dat ik door mijn inzet bij
kan dragen aan een betere wereld, de kernwaarden van De Goede Doelen Loterijen spreken
mij erg aan en uiteraard heb ik in afgelopen jaren daar al veel positieve verhalen over
gehoord van Mike die zich ook erg thuis voelt binnen de organisatie. Ik ben er van overtuigd
dat dit ook voor mij zal gelden. Ik heb ook gemerkt dat maatschappelijk impact belangrijker
voor mij is geworden in de afgelopen jaren. Als persoon probeer ik ook zo duurzaam als
mogelijk te leven, om te helpen en om vriendelijk te zijn. Dat er daarnaast ook veel oog is
voor de ontwikkeling van talent en het werken vanuit de kernwaarden spreekt voor jullie.
Ik zou graag willen kennis maken om hier verder over te spreken en uiteraard dieper in te
gaan op de vacature en ik zie daarom uit naar een eerste kennismaking!

Met vriendelijke groet,
Jelle

