
 
 

 
 

 
 
 

zoekt een  

Communicatiemedewerker 
Voor 24 uur per week 

 

 

Ben jij werkzaam binnen het communicatie- en marketingvakgebied én klaar voor de 

volgende stap? Wil je kennismaken met de zorg en welzijnssector? Ben jij de persoon die 

met passie ons verhaal kan overbrengen? Dan is dit de perfecte stap in jouw carrière!  

 

Wat ga je doen?  

Onze communicatiemedewerker adviseert en levert een bijdrage aan campagnes voor 

onze bruisende welzijnsorganisatie. Je beoordeelt activiteiten van diverse collega’s en 

vrijwilligers op nieuwswaardigheid en adviseert hierbij welke mediastrategie het beste 

past. Je schrijft passende teksten en voert (eind)redactiewerkzaamheden uit voor ons 

magazine  “Onze Verhalen”. Door jouw creatieve manier van schrijven weet je de 

boodschap van onze organisatie helder en vol enthousiasme over te brengen. Je voelt je 

als een vis in het water in het medialandschap en weet zonder problemen contacten te 

leggen.  

 

Wie ben jij?  

Jij bent een leuke, vrolijke communicator met HBO werk- en denkniveau. Je werkt graag 

samen met anderen en hebt een vlotte pen. Je bent nieuwsgierig naar nieuwe 

ontwikkelingen en beschikt over een gezonde dosis humor.  

 

Wat kunnen we jou bieden? 

Onze organisatie heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. De functie wordt gewaardeerd 

volgens de cao Sociaal Werk en komt uit in functieschaal 8. Het jaarsalaris ligt tussen de  

€35k - €50k op fulltime basis inclusief vakantiegeld en een individueel keuze budget van  

(IKB). De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar met uitzicht op een 

vaste aanstelling bij goed functioneren.  

 

Nieuwsgierig geworden naar wie we zijn?  

Wij wel naar jou! Richt je sollicitatiebrief -in welke vorm dan ook-  samen met je 

curriculum vitae aan de selectiecommissie communicatiemedewerker. Dat kan per e-mail 

aan:  personeelszaken@smwo.nl. Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen 

bij mevrouw I. Sinke, teamleider Facilitair en Bedrijfsvoering (telefoon 0113- 277111).  

 

De sluitingsdatum is zondag 23 juni 2019. De sollicitatiegesprekken zullen gehouden 

worden in week 27, in de ochtenduren. Eventuele tweede gesprekken zullen worden 

gevoerd in week 28. 

 

In het kader van de AVG worden persoonsgegevens na de selectieprocedure vernietigd. 
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