Wij zoeken twee communicatietalenten!
(28-32 uur per week – tijdelijk tot 1 januari 2020)

Vind jij werken in een politiek gestuurde organisatie en de dynamiek die daarbij hoort leuk?
Wie zoeken wij?






Een creatieve adviseur die communicatievraagstukken met beide handen aanpakt
Iemand met een vlotte pen voor het schrijven en redigeren van
communicatieplannen, persberichten, social media berichten en toespraken
Een adviseur die de bestuurders ook strategisch weet te adviseren tijdens een crisis
en meedraait met piketdienst
Die ontwikkelingen en innovaties volgt binnen de nieuwe media en alle geheimen
kent van social media
Iemand met een coachende rol voor teams in de organisatie om de organisatie
communicatiever te maken

Wat vragen wij?






Je hebt inzicht in politiek/bestuurlijke en organisatorische verhoudingen en kunt
omgaan met belangentegenstellingen
Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO niveau of op basis van werkervaring
en opleiding aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
Je kunt jouw boodschap uitstekend overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk
Je bent een toegankelijke en vaardige gesprekspartner
Een teamplayer in hart en nieren

Wie zijn wij?
Wij zijn De Kompanjie: dé werkorganisatie voor de gemeenten Pekela en Veendam. De
functie van communicatieadviseur valt onder het team HR-JZ en Communicatie wat
onderdeel is van de eenheid Bestuur- en managementondersteuning. In de
organisatieontwikkeling speelt communicatie een belangrijke rol. Zowel voor beide besturen,
de organisatie als de inwoners. Onlangs is met het team communicatie een visie en strategie
opgesteld voor een vernieuwde invulling van rollen en taken binnen het team, passend bij de
doelen van de organisatieontwikkeling. Meer weten over de organisatie waarvoor je wilt
werken? Kijk dan op: http://www.dekompanjie.nl/.
Wat bieden wij?
Wij bieden een functie voor de periode van 1 augustus 2018 tot 1 januari 2020. Je krijgt de kans om
te werken in een organisatie met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Naast een
pakket aan goede arbeidsvoorwaarden en een individueel keuzebudget geldt, afhankelijk van je

ervaring, voor deze functie een salaris van maximaal € 3805,- bruto per maand (functieschaal 8 of 9,
aanloopschaal 7 of 8) bij een volledige werkweek van 36 uur.

Enthousiast geworden?
Klik dan hier en upload je motivatie en CV tot en met 15 juli 2018 naar ons. Voor meer informatie
over de vacature kun je contact opnemen met de heer Harry Kouwenberg (0598-652562), teamleider
HR-JZ-Communicatie. De eerste gesprekken staan gepland op maandagochtend 23 juli 2018.
Beschik jij over de competenties en de talenten die nodig zijn om succesvol te zijn in deze functie én
ben je bereid om je hier in te ontwikkelen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze functie!
Voor deze functie wordt extern geworven. Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) is een voorwaarde voor het verkrijgen van een aanstelling.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

