WIJ ZOEKEN JOU!

Communicatiemedewerker
32 - 36 UUR

WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
In nauwe samenwerking met de teamcoördinator en de communicatieadviseur ontwikkel en
realiseer je verschillende communicatie-uitingen en activiteiten.

Je onderhoudt onze communicatiekanalen en monitort en rapporteert over de prestaties van onze
kanalen.

Je schrijft makkelijk op B1 niveau, ontwerpt infographics en denkt mee hoe wij laaggeletterde
huurders bereiken.

WIJ BIEDEN
maximaal € 3.700,Een bruto salaris p/m - 36 uur

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een
hbo-opleiding gevolgd richting marketing &
communicatie.
Je kunt je goed verplaatsen in de leefwereld
van onze huurders.

De caowoondiensten is op
ons van toepassing.

Uitgebreide arbeidsvoorwaarden, zoals een
individueel loopbaanbudget
en een pensioenregeling.

Je beweegt makkelijk mee in onze organisatie
en bent gewend onder druk te presteren.

Een fitness abonnement
en vitaliteitsbudget kun
je fiscaal laten verrekenen
met je brutoloon.

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden en kunt goed schakelen met
collega’s.

Je bent eerlijk en betrouwbaar en handelt
integer.

Je bent een creatieve kei in contentcreatie.

Communicatie is echt jouw ding.

Kennis van Adobe InDesign is een pré.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders
en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op!

Reageer vóór 28 augustus
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Esther Gruter
Teamcoördinator
Communicatie
06-51571576

