
Door jouw advies en beslissingen snappen alle stakeholders hoe 
deRotterdamseZorg de arbeidsmarkt vóór is. Want Rotterdam 
Rijnmond zet grote veranderingen in zorg en welzijn om in kansen.

deRotterdamseZorg  |  Marconistraat 16, etage 9 (Rotterdam Science Tower)  |  3029 AK  Rotterdam

Telefoon: 010 - 316 37 37  |  info@derotterdamsezorg.nl  |  www.derotterdamsezorg.nl

Jouw werk
Je bent zelfstandig en eindverantwoordelijk 
voor de door ontwikkeling van de 
communicatiestrategie en realisatie.
Je geeft advies, vertaalt complexe 
boodschappen naar toegankelijke taal en 
zet passende online en offline kanalen
in. Je benut deze optimaal en verkent 
manieren om het effect onder lezers en 
bezoekers te vergroten. Je zorgt voor een 

deRotterdamseZorg is het netwerk van 
32 werkgevers en 4 onderwijsorganisaties 
uit zorg & welzijn. Samen werken we aan 
een gezonde arbeidsmarkt in de regio 
Rijnmond. Altijd met het doel: voldoende 
gekwalificeerde zorgmedewerkers in de 
regio. Het bureau van deRotterdamseZorg 
is de motor van het netwerk. Hierin werk 
jij met een klein programmateam en een 
grote groep flexibele projectleiders. 

Waar kun je op rekenen
Een uitdagende job waarin je je persoonlijk 
en inhoudelijk kunt ontwikkelen. Je 
werkplek is inspirerend. 

VACATUR E

bureau deRotterdamseZorg

Op de 9e etage van de Rotterdam Science 
Tower is innovatief ondernemerschap 
overal. Dat levert je een duurzaam en 
boeiend netwerk op. Je komt bij voorkeur 
zo snel mogelijk bij ons in dienst. Je krijgt 
een tijdelijk contract voor tenminste 1 jaar. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO 
Ziekenhuizen.

Kennismaken?
Solliciteren kan tot en met 13 december 
2019. Stuur je CV en een motivatiebrief of 
filmpje naar: info@derotterdamsezorg.nl 
ter attentie van Margareth Kagie of benader 
haar rechtstreeks voor meer informatie.

Margareth Kagie
info@derotterdamsezorg.nl

Communicatieadviseur
28 - 32 uur per week

goede relatie met leveranciers en stuurt 
op productieprocessen. Je houdt
het programmateam bewust van de
communicatiestrategie en geeft ruimte 
aan projectleiders.

JIJ KUNT

 Communicatieplannen schrijven
  Eindredactie voeren
  Huisstijl, planning en budget 

bewaken
  Briefings maken
  Presentaties maken

JIJ HEBT

 HBO/WO niveau
  Meerdere jaren ervaring als 

communicatieadviseur
  Ervaring in het omzetten van  

beleid in aansprekende content
 Strategisch inzicht 
  Ervaring met Wordpress, 

Powerpoint en bij voorkeur ook 
inDesign

  Feeling met de zorg en/of 
arbeidsmarkt

deRotterdamseZorg online

https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019
mailto:info%40derotterdamsezorg.nl?subject=Tav%20Margareth%20Kagie%2C%20betreft%20vacature%20communicatiemedewerker
https://derotterdamsezorg.nl/het-bureau/
https://twitter.com/rotterdamsezorg
https://www.linkedin.com/company/derotterdamsezorg/
https://www.facebook.com/deRotterdamseZorg/
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