Communicatieadviseur (36 uur)

Werken bij een woningcorporatie saai? Zeker niet. Als communicatieadviseur bij
QuaWonen draag je bij aan een belangrijk maatschappelijk thema: wonen. We
bieden huisvesting voor mensen die moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt.
Zo dragen we bij aan vitale en leefbare wijken. Daarin ben jij als
communicatieadviseur onmisbaar.
Woningcorporaties zetten zich in voor betaalbare huurwoningen, leefbaarheid in de wijk,
duurzaamheid van de sociale woningvoorraad en beschikbaarheid van huurwoningen. Dit
laatste is nu relevanter dan ooit.
Wat ga je doen?
Als communicatieprofessional bij QuaWonen heb je een zelfstandige rol. Je werkt
samen met collega’s aan verschillende thema op sociaal en vastgoedmaatschappelijk
gebied. Dat maakt dat je een breed pakket hebt aan werkzaamheden. Van strategisch tot
uitvoerend en van interne communicatie tot externe communicatie. De ene dag bedenk
en werk je de strategische communicatieagenda uit en de andere dag adviseer je over de
communicatie rondom een sloop- of nieuwbouwproject.
Je adviseert over nieuwe communicatiekanalen die geschikt zijn voor onze huurders en
klanten en je kent de weg in verschillende social mediakanalen. Je geeft collega’s
handreikingen om zelf op een laagdrempelige manier te communiceren. Je
professionaliteit als communicatieadviseur wordt ingezet in projecten. Dat varieert van
het updaten van een schrijfwijzer tot employer branding. En natuurlijk bewaak je ook de
huisstijl van QuaWonen. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de identiteit en
het imago van onze organisatie.
Je werkt samen met de directeur-bestuurder Dennis Gerlof en het managementteam.
Je ondersteunt, adviseert en coacht je collega’s in hun rol, pakt de communicatierol in
diverse projecten (zoals het nieuwe kantoor), geeft gevraagd en ongevraagd advies en
stimuleert met jouw enthousiasme de onderlinge samenwerking.
Kortom: genoeg werkzaamheden en projecten waarin je je kunt vastbijten.
Wat heb je in huis?
• Je hebt interesse in alle aspecten van jouw vak: corporate en
verandercommunicatie, omgevings- en bewonerscommunicatie.
• Je hebt meerdere jaren werkervaring op tenminste Hbo-niveau.
• Je weet van aanpakken. Soms moet je alles uit je handen laten vallen in een
crisissituatie (daar kunnen we je alles over vertellen in het
kennismakingsgesprek).
• Je bent leergierig en nieuwsgierig en je weet ideeën om te zetten in resultaat.
Daarbij is het van belang dat je je werk goed weet je organiseren.
• Je bent ondernemend.
Wat bieden we jou?
• Een salaris van maximaal € 5.083,00, schaal J van de Cao Woondiensten dat we
bij goed functioneren omzetten in een vast dienstverband.
• Bijdrage aan je pensioenpremie via Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties.
• Een 36-urige werkweek die je flexibel kunt invullen en de mogelijkheid
arbeidsvoorwaarden uit te ruilen, zoals aankoop van extra verlofuren.
• Reiskostenvergoeding van 100% als je met het openbaar vervoer komt of een
tegemoetkoming voor de auto.
• Thuiswerkvergoeding.

En Verder:
•
•
•
•

Een laptop en een mobiele telefoon
Een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget en toegang tot onze online
leeromgeving.
Deelname aan onze regeling bedrijfsfitness.
Een gezellige kantine met een gezond aanbod. De lunch wordt verzorgd door
Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard.

Over QuaWonen
Goed wonen in de Krimpenerwaard. Daar zet QuaWonen zich dagelijks voor in. We
bieden goede huisvesting aan mensen die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt
en dragen bij aan vitale kernen en leefbare wijken. Daarbij werken we nauw samen met
huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Wij zijn goed in onze
klantdienstverlening en staan dicht bij de huurder. Uiteraard hebben we ook zo onze
verbeterpunten waar jij ons vanuit je rol als communicatieadviseur bij kunt ondersteunen
met verfrissende adviezen.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Dennis Gerlof, directeur-bestuurder, via 088-7996636. Of bel
met Hydi Hoost, Adviseur Organisatie Ontwikkeling a.i. 06-59813191.
Algemene informatie over de corporatiebranche vind je op www.aedes.nl
Reageren.
Wil je reageren, stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 29 mei via deze link. Jouw reactie
wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en
overige correspondentie.
Een Verklaring Omtrent Gedrag maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

