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Wil jij met ons samen werken aan een mensgerichte maatschappij?  

Dan zoeken wij jou: 

  

Een Communicatieadviseur 

24 uur per week 

 

Wat wij jou bieden: 

· Een warm welkom met een inwerkplan en inwerkmaatje; 

· Een baan waarin je, waar mogelijk, jouw eigen werkzaamheden flexibel kan inplannen; 

· Een loopbaanbudget dat je kan inzetten om je te blijven ontwikkelen; 

· Een dynamische organisatie met ongeveer 50 collega’s die zich inzetten voor een verbetering 

in de zorg en ook houden van Zeeuwse en Brabantse verbinding en gezelligheid; 

· Een organisatie waar je gezien en gehoord wordt, je erbij hoort en waar je kunt investeren in 

je eigen werkgeluk.  

 
 

Wat ga je doen? 
· Je ondersteunt en adviseert directie op strategisch en tactisch niveau; 

· Je ontwikkelt communicatiestrategie en –beleid geeft vorm aan de implementatie daarvan; 

· Je verzorgt of organiseert de content voor onze offline en online communicatie; 

· Je levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de positionering en zichtbaarheid; 

· Je onderhoudt contacten met externe stakeholders en leveranciers; 

· Je pakt daarnaast indien gewenst alle voorkomende werkzaamheden op op het gebied van 

communicatie. 

 

Wie zoeken wij? 

· Iemand met HBO werk- en denkniveau; 

· Iemand met een relevante opleiding voor het werk wat je gaat doen; 

· Iemand met minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 

· Iemand met affiniteit met het veld van de gezondheidszorg en sociaal domein; 

· Iemand die flexibel is en projectmatig kan werken;  

· Iemand die strategisch is ingesteld, maar tegelijkertijd ook ‘hands on’ is; 

· Iemand die graag met collega’s samenwerkt en het voortouw neemt. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

 Zorgbelang Brabant|Zeeland biedt in eerste instantie een dienstverband voor 1 jaar. Onze 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Je wordt ingeschaald in schaal 9  (min € 

3.015,- max € 4.445,-). Je beschikt bij  Zorgbelang Brabant|Zeeland  over een individueel keuze 

budget (o.a. 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, bovenwettelijk vakantieverlof) Dit 
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budget bouw je maandelijks op en geeft je de mogelijkheid om verdere arbeidsvoorwaarden af te 

stemmen op zijn persoonlijke wensen en behoeften.  

  
Wil je solliciteren?  

Je kunt je motivatie en cv tot en met 14 februari 2023 sturen naar Claudia Brouwn:  

solliciteren@zorgbelang-brabant.nl. Wil je meer weten over de functie of over het werken bij 

Zorgbelang Brabant|Zeeland, neem dan contact op met Jiska van den Hoek via 06-46 13 00 38.   

   

 

 


