Communicatiemedewerker 24 u/wk
Woonzorgorganisatie de Posten in Enschede is op zoek naar een communicatiemedewerker die helemaal thuis
is in alle facetten van communicatie. Je bent een kei in het ondersteunen van verschillende projecten, hebt een
neus voor nieuwtjes én vindt het leuk om communicatie uitingen van idee tot uitvoering in de puntjes uit te
voeren. Zie jij jezelf helemaal in deze rol? Bekijk dan snel de vacature!
Wat ga je doen?
In de functie van communicatiemedewerker wisselen je
werkzaamheden elkaar sterk af. Je kunt hierbij denken
aan:
 het verzamelen en produceren van content voor de
corporate website, intranet en social media
kanalen;
 het coördineren en ondersteunen bij de
ontwikkeling van allerhande communicatieuitingen;
 het ondersteunen van diverse projecten met
communicatieadvies en –uitvoering; en
 het verzorgen en beheren van promotiemateriaal.
Ook lever je een actieve bijdrage aan de
doorontwikkeling van ons sociale intranet.

Ons aanbod:
Wij bieden een afwisselende baan binnen een
dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is.
Je werkt zelfstandig in een klein, enthousiast team,
samen met 2 communicatieadviseurs. We houden erg
van eigen initiatief en geven je graag de ruimte om
ideeën te ontwikkelen.
Verder investeren wij voortdurend in ons werkplezier
en vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar
ook door elkaar helpen en samen te leren en te
ontwikkelen.
Het dienstverband is vooralsnog voor een jaar. Voor
deze functie sluiten we geen ZZP-contracten af, dus
je komt in loondienst. Salarisindicatie: FWG 45.

Wie ben jij?
 Een ervaren communicatieprofessional met hbo
werk- en denkniveau en minimaal 2 jaar relevante
werkervaring. CMS, SEO, SEA, OBI: jij wordt hier
blij van en je weet er alles van!
 Een snelle denker, een echte regelneef en gericht
op tastbaar resultaat. Jij houdt ervan om veel
ballen tegelijk in de lucht te houden.
 Je hebt een vlotte pen en hebt een neus voor
‘nieuws’. Met jouw ondernemende houding ontgaat
je niets.
 Zorgvuldig, gestructureerd en gedetailleerd; jij
houdt van het aanbrengen van structuur en jouw
werk is tot in de puntjes verzorgd.
 Je hebt een warm hart voor de zorg.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan
nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Graag
ontvangen we jouw motivatie en CV uiterlijk
1 februari a.s. per mail via solliciteren@deposten.nl.
De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland
op 7 februari a.s.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Jorike Meijer of Lilian Koning via 0534753753.

