Vacature
communicatieadviseur
24 uur per week
per 1 februari 2022

Welzijn Capelle biedt ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren. Vanuit het hart,
omdat iedereen ertoe doet. Wij streven naar een Capelse samenleving waarin mensen
positieve aandacht hebben voor elkaar. Onze visie is dat iedere Capellenaar zo zelfstandig
mogelijk functioneert en op eigen wijze bijdraagt aan de samenleving.
Onze medewerkers bieden Capellenaren hulp, informatie en advies, en stimuleren vrijwillige
inzet en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijken versterken. Door verbindingen
te leggen, bevordert Welzijn Capelle de sociale samenhang, sociale veiligheid en
samenwerking tussen organisaties.

Jouw baan
Als communicatieadviseur bij Welzijn Capelle ondersteun je interne en externe projecten
voor uiteenlopende doelgroepen. Van kinderen, mantelzorgers en jongeren tot aan
statushouders, vrijwilligers en ouderen. Jij kunt je goed inleven in deze leefwerelden en lost
communicatievraagstukken creatief op. Je bent snel thuis in technische systemen als
intranet en Narrowcasting. Met jouw sociale media-uitingen en originele ideeën weet jij
binnen no time de juiste doelgroepen te bereiken. Zo draag jij jouw (communicatie)steentje
bij aan het stimuleren, ondersteunen én activeren van Capellenaren.

Wie ben jij?
Herken jij jezelf in onderstaande punten? Dan horen wij graag van jou!
-

-

Minimaal hbo werk- en denkniveau
Relevante communicatieopleiding
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
Stevige ervaring met lastige communicatieklussen
Je hebt een duidelijke, eigen visie op communicatie en draagt die uit
Je werkt zelfstandig én bent een echte teamspeler
Je bent handig met SharePoint en diverse contentmanagementsystemen
Je zet makkelijk communicatiestrategieën op (en in)
Mensen omschrijven jou als resultaatgericht, georganiseerd en zorgvuldig
Je bent creatief: je kijkt achter structuren en kleurt buiten de lijntjes
Jij hebt oor voor de wensen van collega’s, opdrachtgevers en de uiteenlopende
doelgroepen en vertaalt dit naar communicatieadviezen en communicatiemiddelen
Je bent flexibel en stressbestendig
Je hebt een hands-on mentaliteit, een aansprekende, heldere schrijfstijl en oog voor
vormgeving.
Je hebt een flinke dosis humor.

Wat bieden wij?
-

Veel ruimte voor eigen initiatieven en ideeën
Een klein, hecht team met een prettige werksfeer
Veelzijdig werk, van advies tot uitvoering
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (met een breed inzetbaar loopbaanbudget).

Arbeidsvoorwaarden
De functie van communicatieadviseur is gesalarieerd volgens de cao Sociaal Werk. De
omvang van het dienstverband is 24 uur per week.
Informatie
Bij de sollicitatieprocedure hoort een proefopdracht. De sollicitatiegesprekken vinden plaats
op maandag 17 januari en maandag 24 januari 2022.
Voor meer informatie, neem contact op met Amy de Bruijn (06 - 432 71 571 |
a.debruijn@welzijncapelle.nu) of Monique Woning (06 - 479 48 240 |
m.woning@welzijncapelle.nu).
Sollicitatie
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk woensdag 5 januari 2022 naar Bianca Slagboom,
assistente HR, via solliciteren@welzijncapelle.nu.

