Stichting De Binnenvest is een organisatie voor
maatschappelijke opvang. Wij zijn actief in de gehele
regio Zuid-Holland Noord. Met ongeveer 150
medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering
en begeleiding, gericht op het zo zelfstandig
mogelijk functioneren van cliënten.

De Binnenvest biedt de volgende zorgdiensten:
 Toeleiding en preventie
 Inloop
 Crisisopvang
 Dag- en nachtopvang
 Begeleid Wonen
 Beschermd Wonen
 Activering en Dagbesteding

Voor het Service Bureau in Leiden zijn wij op zoek naar een

enthousiaste, ambitieuze collega op HBO-niveau in de functie van

adviseur communicatie voor 32 – 36 uur per week
Ben jij een zelfstandige, pragmatische adviseur op het gebied van communicatie? Volg je
relevante trends en kun je die goed vertalen naar concrete communicatieoplossingen? Vind je
het leuk om projectmatig te werken en kun je ook stevig adviseren?
Wat ga je doen?
Als adviseur communicatie ben je verantwoordelijk voor onze interne en externe communicatie. Je
volgt actuele ontwikkelingen en trends, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Je stelt een jaarplan
communicatie op, vertaalt daarin vastgesteld beleid naar concrete projecten en doelstellingen,
coördineert projecten en pakt tevens de nodige uitvoerende taken op. Je verzorgt de periodieke
interne en externe communicatiemiddelen en bewaakt de juiste toepassing van de huisstijl.
Je adviseert collega’s binnen de organisatie over de wijze waarop communicatie het meeste effectief
is. Ook adviseer je de leidinggevenden en de directeur bestuurder hoe beleidsthema’s vertaald
kunnen worden naar een communicatieaanpak in de praktijk. Je promoot De Binnenvest waar dat
kan.

Wat vragen wij van jou?
Je hebt een relevante HBO-opleiding, aangevuld met trainingen op het vlak van gebruik van
effectieve communicatiemiddelen. Je hebt relevante werkervaring, bij voorkeur binnen een
organisatie in het maatschappelijk domein. Je bent onderzoekend en nieuwsgierig, proactief,
oplossingsgericht en zelfstandig. Uiteraard zijn je communicatieve vaardigheden, mondeling en
schriftelijk, uitstekend ontwikkeld. Je bent samenwerkingsgericht, kunt draagvlak en vertrouwen
creëren en weet anderen te adviseren en te overtuigen. Tenslotte beweeg je je makkelijk op alle
niveaus binnen en buiten de organisatie.
Je weet een thema beeldend over te brengen richting diverse doelgroepen. Je herkent de verbanden
tussen diverse thema’s snel en past je communicatie uitingen hierop aan. Je bent creatief in het
benaderen van belanghebbenden voor een goed verhaal. Je stelt kritische vragen, weet een
praktische vertaling te maken en zaken voor elkaar te krijgen.
Wat bieden wij:
De Binnenvest is een organisatie die voortdurend in beweging is, op zoek naar wegen om het werk
steeds beter te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkracht, innovatief, duurzaam en
toegankelijk. Hierin verwachten wij een proactieve houding. De functie biedt een grote mate van
zelfstandigheid. Je krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is
ingedeeld in functieschaal 8 (max. € 3642,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
Ben je geïnteresseerd? ? Mail dan je onder vermelding van vacaturenummer 025 uiterlijk voor
uiterlijk 28 december a.s. je motivatie en cv naar wervingenselectie@debinnenvest.nl.
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Emmy Klooster, Directeur bestuurder,
+ 31 (0)6 2240 4525.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.

