
Aan het eind van de dag ‘high five’ je met jouw 
collega’s. Want het evenement was een succes! 
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Intussen zorg je dat de websites op 
orde zijn, zijn de social media kanalen 
goed gevuld en beantwoord je de 
communicatiemailbox met betrokkenheid 
die elk extern contact merkt. Voor het 
ad hoc plaatsen van een artikel of een 
document draai je je hand niet om. Met 
hetzelfde gemak helpt je projectleiders  

deRotterdamseZorg is het netwerk van 
32 werkgevers en 4 onderwijsorganisaties 
uit zorg & welzijn. We initiëren en 
begeleiden projecten die organisaties zelf 
uitvoeren. Altijd met als doel: voldoende 
gekwalificeerde zorgmedewerkers in de 
regio. Het bureau van deRotterdamseZorg 
is de motor van het netwerk. Je werkt 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. Alle 
vrijheid, ruimte en ontwikkelkansen. 
Je werkt op de 9e etage van de Rotterdam 

VACATUR E

bureau deRotterdamseZorg

Science Tower, waar het draait om 
ondernemerschap en innovatie.
 Dat levert je een boeiend netwerk op. 
Je komt bij voorkeur zo snel mogelijk 
bij ons in dienst. We bieden je 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

Communicatiemedewerker
28 - 32 uur per week

op weg met het maken van uitnodigingen, 
presentaties en promotioneel drukwerk. 
Je gebruikt je nieuwsgierigheid om alle 
arbeidsmarktinformatie te begrijpen en 
bent pragmatisch genoeg om in actie te 
komen en de zaken af te krijgen. 

JIJ KUNT

 Communicatieplannen uitvoeren
 Online content beheren
 Traffic verzorgen
 Reportages maken
 Logo’s, foto’s e.d. archiveren

JIJ HEBT

 HBO niveau
  Ervaring als 

communicatiemedewerker
 Een vlotte pen
  Ervaring met Powerpoint, Outlook 

en Wordpress
 Interesse in online marketing
 Het vermogen overzicht te houden

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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