Op korte termijn zijn wij op zoek naar een

medewerker communicatie met nadruk op PR en marketing
Aantal uur:

gemiddeld 18 uur per maand/ afhankelijk van projecten (sommige taken zijn wekelijks
of maandelijks, andere taken op projectbasis.

Werkgebied:

Zwartewaterland Standplaats: Zwartsluis (elders of thuiswerken is bespreekbaar)

Je gaat de producten en diensten van SKZ onder de aandacht brengen. Daarbij denk je marktgericht,
handel je proactief, kan je daar waar nodig is improviseren en heb je een flexibele en dienstverlenende
opstelling. Je speelt in op de behoeften en wensen van doelgroepen. Je denkt mee met PR-campagnes
en evenementen en je schrijft en redigeert teksten en artikelen. Daarnaast informeer je de pers over
de activiteiten van SKZ. De strategie is bepaald, het gaat om de uitvoering, waarbij je collega bent van
het team overhead en valt onder het centraal bureau
Ben jij:
-

MBO/ of HBO geschoold op het gebied van marketingcommunicatie & PR
uitstekend grammaticaal onderlegd (voor (her)schrijven van teksten)
creatief in het schrijven van doelgroepgerichte teksten (bijvoorbeeld de digitale
personeelsnieuwsbrief, maar ook de opmaak en tekst voor een flyer voor toekomstige klanten)
commercieel & resultaatgericht, je werkt zelfstandig of samen met één van de managers aan
een project
creatief ‘andersdenkend’ bijv. ondersteunen bij braderie of workshop
sterk in communicatieve vaardigheden op diverse niveaus binnen & buiten de organisatie
(persberichten, website, social media, promotiemateriaal/ drukwerk)

Onze organisatie
Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) is een professionele en dynamische kinderopvang
organisatie binnen de gemeente Zwartewaterland. SKZ biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 012 jaar verdeeld over 3 locaties met kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal in
Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Bekijk ook onze website en Facebookpagina.
Wat bieden wij:

goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO -Kinderopvang,

salariëring schaal 7 (2.215,-/-2933,-)

een tijdelijk dienstverband, met zicht op verlenging bij voldoende functioneren

werken in een enthousiast team met een open, informele werksfeer en onderweg naar
autonome teams.
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan je gemotiveerde brief en CV vóór 15 januari naar:
a.griffioen@kdc-zwartewaterland.nl

