Suomen Palloliitto on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto,
joka vastaa maamme jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Suomessa on jo 140 000 rekisteröityä pelaajaa ja jalkapallon kanssa on viikoittain
tekemisissä noin 500 000 suomalaista.

Haussamme on

SISÄLLÖNTUOTTAJA
Suomen Palloliiton markkinoinnin ja viestinnän tiimiin
Suomen Palloliiton arvoja ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys. Palloliiton sisällöntuottajana Sinun tehtäväsi on kirjoittaa, kuvata ja visualisoida nämä arvot elämäksi.
Tahdomme ravistella irti järjestöjyrän maineesta ja paljastaa dynaamiset kykymme asiantuntijaorganisaationa. Siihen taisteluun tarvitsemme avuksemme Sinut, idearikkaan ja innostuvan tiimipelaajan, jonka
kynä kulkee ja jolla on kyky visualisoida koko jalkapalloperheen tunnetiloja, pelin nyansseja sekä hurmata
suuriakin yleisöjä.
Suomen Palloliiton sisällöntuottajana toimit markkinoinnin ja viestinnän tiimissä, suunnittelet ja tuotat
sisältöjä maajoukkueista harrastetasolle ja olet tiiviisti mukana erilaisten kampanjoiden toteutuksessa.
Luonteeltasi olet joukkuepelaaja ja nautit ideoinnista yhteistyössä. Kun tavoite on kirkas, työskentelet
itsenäisellä otteella edeten määrätietoisesti kohti maalia. Sinulta onnistuu videoiden tuotanto käsikirjoittamisesta julkaisuun ja osaamispankkisi kulmakiviä ovat graafinen suunnittelu ja liikkuva grafiikka. Valokuvaus, kirjoittaminen ja sosiaalinen media ovat sinulle tapa nähdä, kokea ja hahmottaa maailmaa.
Palloliitto on päivittäin läsnä satojen tuhansien suomalaisten arjessa ja järjestämme mielenkiintoisia
kilpailuja sekä tapahtumia. Myös media seuraa tekemisiämme herkeämättä. Työssä menestyminen edellyttää Sinulta laajaa osaamista erilaisista digitaalisista kanavista ja sosiaalisesta mediasta, luovuutta tehdä
puhuttelevaa ja osallistavaa sisältöä sekä ymmärrystä jalkapallon eri kohderyhmistä ja heidän kuluttamistaan sisällöistä. Työhön soveltuva koulutus, riittävä kokemus vastaavista tehtävistä ja Adoben ohjelmien
hallinta on tarpeen. Tehtävässä menestyminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kieltä. Työssäsi
olet joukkuepelaamisen ytimessä ja mainiot yhteistyö- sekä vuorovaikutustaidot ovat ehdoton edellytys
onnistumiselle.
Palloliitto on keskellä suurta muutosta, ja tahdomme tiimiimme ennakkoluulottomia, näkemyksellisiä ja
rohkeita tekijöitä. Liity joukkoomme äärimmäisen mielenkiintoiseen ympäristöön kehittämään sekä suomalaisen jalkapallon mainetta että itseäsi!
Lähetäthän hakemuksesi 28.2.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@palloliitto.fi
otsikolla ”sisällöntuottaja”. Liitä hakemukseesi myös CV:si ja palkkatoiveesi. Lisätietoja tehtävästä antaa
myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis, puh. 040 513 6100, 25.2 klo 13-15 ja 26.2. klo 9-11.

