COMMUNICATIEADVISEUR
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij een communicatieadviseur voor de periode van half december
2018 tot en met half mei 2019. De communicatieadviseur die wij zoeken, gaat zich bezighouden met de thema’s
woninginbraken en Politiekeurmerk Veilig wonen (PKVW). We zoeken een ervaren professional met uitstekende
communicatieve vaardigheden.
WAT JIJ GAAT DOEN
Je adviseert over de inzet van communicatiemiddelen die bijdragen aan de doelen van het CCV op het gebied van
woninginbraken en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van
deze adviezen. Voor het actief in de markt zetten van campagne-uitingen, het beheren en doorontwikkelen van
de PKVW-website en de inzet van social media draai jij je hand niet om. Je brengt werkbezoeken aan
veiligheidspartners die hun goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht brengen en weet deze te vertalen naar
artikelen voor de CCV-website en de PKVW-website. Je werkt nauw samen met de inhoudelijk adviseurs en
realiseert in afstemming met hen de juiste communicatiemiddelen.
WAT WIJ VAN JOU VRAGEN
Je hebt een afgeronde communicatie-opleiding op HBO- of academisch niveau en beschikt over ruime
communicatiewerkervaring (minimaal drie jaar). Je hebt kennis van en ervaring met de inzet van websites en
social media en je vindt de afwisseling tussen adviseren en uitvoerende werkzaamheden leuk. Het
klantperspectief staat centraal in je manier van werken en je kunt goed zelfstandig werken.
WAT WIJ JOU BIEDEN
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week van half december tot en met half mei. De functie is
ingeschaald in schaal 10 (maximaal € 4.229,30 o.b.v. 36 uur conform BBRA). Naast vakantiegeld hebben we een
eindejaarsuitkering van 8,3% en krijg je bij een volledige werkweek 23 vakantiedagen.
ZOEKEN WIJ JOU?
Stuur dan nu je CV en motivatiebrief naar Marieke Damoiseaux (HR adviseur) via werving@hetccv.nl o.v.v.
communicatieadviseur. Heb je nog vragen over de vacature? Stuur dan een mail naar Francie van de Beek
(francie.vandebeek@hetccv.nl) of bel met Marieke (06-52593457).
De sluitingstermijn voor deze vacature is 11 november 2018. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op
woensdagochtend 21 november 2018.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

