COMMUNICATIEADVISEUR
M/V, 32 UUR PER WEEK
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen in
het veiligheidsdomein en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Het
CCV faciliteert professionele partijen, publiek en privaat, met kennis, voorlichtingsmateriaal en
instrumenten gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Ons motto is: veiligheid maken we
samen. De ongeveer 75 veelal hoogopgeleide medewerkers werken vanuit de kernwaarden deskundig,
transparant, betrokken, integer en nieuwsgierig aan een veiliger en leefbaarder Nederland.
Binnen het CCV is in verband met het vertrek van een medewerker in verband met een zwangerschapsverlof
een vacature voor een communicatieadviseur voor de periode van begin juli tot eind 2017 ontstaan. De
communicatieadviseur die wij zoeken, gaat werken voor het thema Veilig Wonen. We zoeken een ervaren
professional met uitstekende communicatieve vaardigheden.
KERNTAKEN

•

•
•
•

Je adviseert over de inzet van communicatiemiddelen die bijdragen aan de doelen op het gebied van
woninginbraken en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en bent verantwoordelijk voor de uitvoering
van deze adviezen.
Je bent verantwoordelijk voor het actief in de markt zetten van campagne-uitingen, de PKVW-website,
de inzet van social media en het schrijven en redigeren van teksten.
Je brengt werkbezoeken aan veiligheidspartners die hun good practices onder de aandacht willen
brengen en zorgt voor artikelen voor de CCV-website en de PKVW-website.
Je verricht marketingactiviteiten voor het nieuwe model PKVW 3.0.

KWALITEITEN DIE NODIG ZIJN VOOR DEZE FUNCTIE

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Enkele jaren werkervaring als communicatieadviseur
Kennis en ervaring met de inzet van websites en social media
Een hands-on mentaliteit (kunnen adviseren én uitvoeren)
Zelfstandig maar ook een teamwerker
Communicatief vaardig
Klant- en omgevingsgericht
Resultaatgericht en proactief

ARBEIDSVOORWAARDEN

•
•
•

De functie geldt voor 32 uur per week tot eind 2017 op basis van een arbeidsovereenkomst. (Geen
ZZP/freelance)
Salariëring geschiedt op basis van kennis en ervaring (maximaal schaal 10 BBRA).
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het CCV-arbeidsreglement.

SOLLICITEREN?

Kijk voor meer informatie over het CCV op de website van het CCV (www.hetccv.nl) of op de website van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (www.politiekeurmerk.nl). Bel voor meer informatie met Francie van de Beek,
manager bij het CCV, telefoon (030) 751 6700. Mail je sollicitatie, vergezeld van je CV naar:
werving@hetccv.nl o.v.v. communicatieadviseur. De sluitingsdatum is 26 mei 2017.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

