Gezocht: Communicatieve doorpakker
Wij zoeken per direct een:

Medewerker Communicatie
0,6 – 0,8 FTE

Aard dienstverband
Het betreft een tijdelijk dienstverband waarbij verlenging mogelijk is.
Wat ga je doen/ functieomschrijving?
Als communicatieve doorzetter weet je van aanpakken. Je bent taalvaardig, weet wat organiseren is en ondersteunt
waar nodig. Je bent enthousiast en denkt (creatief) mee en vooruit.
We zoeken iemand voor voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op het brede terrein van communicatie,
zoals:
-

Het in overleg opstellen van maandelijkse digitale nieuwsbrieven.
Ondersteuning bij bijvoorbeeld open dagen, doedagen en voorlichtingen.
Het plannen en bewaken van afspraken voor bijvoorbeeld fotografie/film en interviews.
De productiebegeleiding van communicatiemiddelen (in- en extern).
Redigeren (en verzenden) van tekst, zoals correspondentie.
Kleine interviews omzetten naar pakkende tekst.
Met zorg content maken en plaatsen op bijvoorbeeld websites en social media.
Het plaatsen van aangereikt materiaal op de verschillende kanalen.
Het actueel houden van de verschillende kanalen.
Meehelpen in verzenden van berichten via SOMtoday.

Met deze werkzaamheden ondersteun je en vorm je een team met de beleidsadviseur en medewerker communicatie.
Functie-eisen
Je kunt (doelgroepgericht) teksten schrijven en redigeren;
Je weet wat organiseren is en pakt door;
Je werkt overzichtelijk en gestructureerd;
Ervaring met Wordpress en het Adobe pakket (met name Adobe inDesign);
Je hebt affiniteit met social media en de doelgroep;
Je bent een energieke en pro-actieve aanpakker!
Wij bieden
Het Bornego College maakt per 1 januari 2023 deel uit Onderwijsgroep Midden-Fryslân (OGMF). OGMF is een
aantrekkelijke werkgever met goede arbeidsvoorwaarden. Wij bieden onze werknemers in de eerste plaats een prettig
werkklimaat met een open en informele cultuur. We werken met overzichtelijke locaties en teams en de lijnen zijn kort.
Ook de arbeidsvoorwaarden hebben we goed voor elkaar. Onze werknemers vallen onder de cao-vo. Naast deze
voorwaarden heeft OGMF interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: gratis dekking tegen (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid, opleidingsmogelijkheden, een fiets- en bedrijfsfitnessregeling.
Het salaris is marktconform en wordt vastgesteld op basis van kennis en ervaring.
Inlichtingen
Heb je vragen of wil je aanvullende informatie?
Neem dan gerust contact op met Jildou van der Berg, beleidsadviseur communicatie.
Zij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via (06) – 30911154
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Sollicitatie
Heb je belangstelling? Dan vragen we je je brief met CV te richten aan Jildou van der Berg, beleidsadviseur
communicatie via jvanderberg@bornego.nl of via postbus 597, 8440 AN Heerenveen.
Je brief dient uiterlijk 18 december 2022 in ons bezit te zijn.

