Wij zijn op zoek naar een ervaren

Communicatieadviseur (ca. 32 uur)
Ons team Communicatie is met zoveel gave uitdagingen

- Organisatieontwikkeling: Onze organisatie staat voor de

bezig, dat we versterking nodig hebben. Ben jij een ervaren

implementatie van een aantal nieuwe systemen zoals een

communicatieadviseur en werk je graag zowel tactisch, als

nieuwe website, een klantvolgsysteem, nieuwe telefonie

operationeel? Dan hebben wij een leuke plek voor jou!

en een klantenservice. Dit betekent een heel nieuwe
manier van werken, waarin de expertise van Communicatie
onmisbaar is. In dit proces denk jij mee en werk je mee

Team Communicatie

door bijvoorbeeld te zorgen voor heldere teksten en goede

Team Communicatie wordt goed gevonden door de collega’s

beeldredactie voor de diverse nieuwe middelen.

van Woonstede. En nog belangrijker: we worden gewaardeerd.

-
Teamontwikkeling: er ligt een mooi plan voor de

Dat zorgt voor een heel prettige werksfeer en veel volle dagen

doorontwikkeling van onze afdeling. Daar willen we samen

waarin je voortdurend schakelt tussen projecten. We zijn de

met jou uitvoering aan geven.

kritische meedenker, stellen de vragen die gesteld moeten
worden en steken onze handen uit de mouwen. Het ene
moment ben je druk met issuemanagement, het volgende
moment schrijf je een nieuwsbrief of regel je een infographic
voor een huismeester. Ons takenpakket beslaat het hele
palet, van corporate en interne communicatie tot proces- en
projectcommunicatie. We stellen de plannen op, maar voeren
ze vervolgens ook zelf uit. Het team bestaat nu uit een senior
en een junior communicatieadviseur. Jouw komst maakt het
team compleet.

Tenminste, als jij die vlotte communicatieadviseur met
ervaring bent. Als je snel tot de kern weet te analyseren,
goed kunt organiseren en plannen. Weet hoe je zelfstandig
complexe projecten draait. Die er niet vies van is om zelf ook in
de modder te staan. Die een standpunt inneemt en gevraagd
en ongevraagd adviseert. Die vanuit inhoud de confrontatie
- Gezien de projecten die (gaan) lopen, ben je snel thuis in
online systemen

Enkele voorbeelden van projecten waar we de komende jaren
druk mee zijn en waar jij een belangrijke rol in speelt:
-
Vastgoed: Nieuwbouw, slopen, renoveren of onderhoud
woningen

Nou….. jou!

aan durft te gaan en die snel situaties overziet. Verder:

Dit ga jij doen!

van

Wie zoeken we?

zijn

ingrijpende

- Ervaring met gebiedsontwikkeling of participatietrajecten is
een pré
- Je legt makkelijk contacten, zowel intern als extern

gebeurtenissen

- En natuurlijk heb je een goede communicatieopleiding op

voor onze huurders. Jouw verbindende kracht als

HBO-niveau en vind je het belangrijk om bij te blijven in je

communicatieadviseur is daarbij van groot belang.

vakgebied.

- Wonen: onze mensen aan de telefoon en op straat zijn
onze ogen en oren. Jij speelt met gerichte communicatie
in op de signalen die je via hen opvangt en levert
maatwerk om te zorgen voor een goede relatie met onze
huurders en andere stakeholders, zoals de gemeente of
huurdersbelangenorganisaties.

Herken je je hierin? Reageer dan snel!

Je krijgt vooralsnog een contract voor bepaalde tijd tot 1 april
2022. De cao Woondiensten is van toepassing en beloning
is op basis van opleiding en ervaring. Aangevuld met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede vergoeding

Heb je belangstelling?

voor woon-werkverkeer, de beschikking over een eigen

Voor meer informatie over deze functie kun

laptop en mobiele telefoon, opleidingsbudget en meer. Kijk

je contact opnemen met Gerdie Kram, senior

op www.woonstede.nl/werken-bij-woonstede. De functie is

communicatieadviseur bij Woonstede. Zij is

ingeschaald in schaal I, maximaal € 4531,- bruto per maand

telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0318-

bij een fulltime (36-urige) werkweek.

695 646 of per e-mail via gkram@woonstede.nl.

Woonstede

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae

Woningcorporatie

Woonstede

verhuurt,

onderhoudt

en verkoopt woningen. Goede communicatie is daarbij
onmisbaar. Als team Communicatie werken we dagelijks
aan inspirerende verhalen, duidelijke boodschappen en
communicatief gedrag van onze collega’s. We zijn een
woningcorporatie met circa 10.000 woningen in 3 gemeenten
in Gelderland. We geven ruimte aan creatieve mensen die
initiatieven durven te nemen en die verantwoordelijkheid
willen dragen. Circa 140 collega’s zetten zich dagelijks
enthousiast in voor de woonwensen van onze klanten.
We gaan voor een reële huurprijs. Dit doen we door slim
te investeren, goedkoop te bouwen en goed en efficiënt te
onderhouden.

uiterlijk 22 november 2020 naar: hr@woonstede.nl
t.a.v. Hennie Brink, hoofd advies & ondersteuning.
Je krijgt op donderdag 26 november bericht of je
wordt uitgenodigd voor een gesprek op donderdag
3 december. De tweede gespreksronde is gepland
op 10 december. Een assessment kan deel uit
maken van de procedure.
Meer informatie over Woonstede vind je op
www.woonstede.nl

