Dienstverlening zit in onze genen!
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat hun
personeel met plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is.
Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk verzuim of werkloosheid. Gebeurt dat toch? Dan
kunnen schoolbesturen de kosten voor vervanging of werkloosheid door ons vergoed krijgen.
Wij helpen schoolbesturen om verzuim beheersbaar te houden en door ziekte uitgevallen
personeel zo snel mogelijk te laten re-integreren. Werkloos geworden personeel begeleiden
wij met een op maat gesneden re-integratieprogramma zo snel mogelijk aan een nieuwe baan.
Ons doel is altijd iemand voor de klas! Help je ons mee?
Een gemeenschappelijk bestuursbureau ondersteunt de besturen van de beide fondsen in haar
taak als zelfstandig bestuursorgaan. Bij het bestuursbureau werken momenteel circa 100
personen vanuit het kantoor in de Willemswerf, een van de mooiste locaties van Rotterdam
met fantastisch uitzicht over de Maas.
Bij de afdeling Kennis & Innovatie zijn we op zoek naar een:

Communicatieadviseur
De fondsen zijn momenteel volop in ontwikkeling. Vanuit de politiek hebben wij de opdracht
gekregen onze dienstverlening te verbeteren en intensiveren. Daar zijn we volop mee aan de
slag. Bij een vernieuwde en verbeterde dienstverlening hoort ook een passende
communicatiestrategie. Bij de uitvoering daarvan komt veel kijken - en daar hebben wij jou
voor nodig.
Samen met je collega communicatieadviseurs zorg je ervoor dat onze klanten alles te weten
komen over wat wij te bieden hebben, via heldere en aansprekende communicatiemiddelen. Je
gaat aan de slag om onze huidige en nieuwe (online) dienstverlening onder de aandacht te
brengen en ons imago te versterken. De belangrijkste middelen die we inzetten zijn onze
website, e-mailings, magazine, folders, animaties, webinars en LinkedIn.
Functie-vereisten:
Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie en minimaal 3
jaar aantoonbare werkervaring als marketing- of communicatieadviseur;
ervaring met content management;
ervaring met online marketing is een pré;
ervaring met het schrijven van web- en brochureteksten;

-

uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
de competenties ondernemerschap, resultaatgerichtheid, initiatiefrijk, en samenwerken
zijn op jouw van toepassing.

Ben jij van nature klantgericht, proactief en resultaatgericht? Geniet je er net als wij van om te
sparren en te brainstormen om samen tot gave ideeën te komen? En kan je die ideeën dan
zelfstandig verder uitwerken?
Dan zien we jouw sollicitatiebrief erg graag tegemoet!
Wij bieden:
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan. De functie kent veel verantwoordelijkheid en
biedt veel ruimte voor eigen initiatief.
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (max € 4.863,32). Wij volgen de cao APG.

Uiteraard bieden wij ook een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het betreft een functie van minimaal 32 uur per week. We bieden een aanstelling van een jaar,
met uitzicht op een vast dienstverband.
Informatie:
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Karin Eding, P&O-adviseur
(06-23 81 62 65). Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met onze
communicatieadviseur Janneke van Oijen (06-51 37 03 28).
Interesse?
Laat je sollicitatiebrief en cv zo snel mogelijk, liefst voor 8 augustus achter op onze
sollicitatiepagina. Kandidaten die geregistreerd staan in het doelgroepenregister worden
eveneens uitgenodigd te solliciteren. Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maakt deel uit
van de sollicitatieprocedure. Een aanstelling vindt plaats bij het Vervangingsfonds. Daarvoor is
de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij je graag naar onze site vfpf.nl.
“In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf, samen halen we het maximale uit de
sector.”

