
 

Wij zoeken een:

Senior Communicatieadviseur
(32 uur)

 
                                                 een verbindende verteller met vlotte pen

In onze huizen wonen verhalen. Verhalen die het
waard zijn om te vertellen. Vind jij het belangrijk om
voor mensen het verschil te maken en werk te doen
dat er toe doet? Weet jij complexe strategieën of
ingewikkelde projecten op een creatieve en
effectieve manier te vertalen naar een duidelijke
boodschap voor onze huurders? Dan zijn wij
benieuwd naar jouw verhaal.
 
Werken bij Woonstede
Woonstede heeft een fantastische opgave. In het
hart van Nederland, op het kruispunt van
grootschalige landbouw, schitterende natuur en
toenemende verstedelijking bieden we meer dan 
 

10.000 huishoudens een betaalbaar huis. De
komende jaren bouwen we honderden huizen per
jaar. We herstructureren wijken en voeren intensieve
onderhoudsprojecten uit. Als verreweg de grootste
(t)huisvester van Ede en de regio Food Valley spelen
we een belangrijke rol in het leefklimaat van deze
groene, maar verrassend stedelijke gemeente en
regio. Goede communicatie is daarbij onmisbaar.
Woonstede geeft ruimte aan creatieve mensen die
initiatief nemen en verantwoordelijkheid willen
dragen. Daarnaast is Woonstede gewoon een onwijs
leuke club mensen en heb je veel vrijheid om de
goede dingen goed te doen en jouw
(volkshuisvestelijke) dromen waar te maken.



Wie zoeken we?
Nou….. jou! Jij combineert strategische en tactische
vaardigheden met operationele vastberadenheid. Je
bent een sterk conceptueel denker. Je hebt
fantastische ideeën, weet deze te concretiseren en
neemt anderen daarin mee. Je legt makkelijk contact
binnen en buiten de organisatie en stemt af op jouw
gesprekspartner. Je bent resultaatgericht en doet
geen concessies aan kwaliteit. Met jouw creatieve,
doel- en mensgerichte aanpak maak jij het verschil.
Je hebt een vlotte pen. Je weet hoe je verhalen
schrijft en kunt inhoud visualiseren en toegankelijk
maken voor specifieke doelgroepen. Je adviseert en
ondersteunt de bestuurder en het MT bij de
profilering van Woonstede en ons beleid. Je bent
sensitief voor de omgeving waarin wij werken en
anticipeert op ontwikkelingen. Met jouw visie op
communicatie weet je jouw collega’s te inspireren en
te motiveren. En dan heb je ook nog een
gezonde dosis humor! Jij bent het!
 
 
 
Team Communicatie
Ons team Communicatie is onmisbaar voor
Woonstede. Dat zorgt voor goed gevulde dagen
waarin je voortdurend schakelt. Het ene moment ben
je druk met het opstellen van een
communicatiestrategie voor een uitdagend project
met veel verschillende partijen, post je een artikel op
sociale media en de andere dag schrijf je een
opiniestuk namens het bestuur in reactie op de
actualiteit en zit je de werkgroep voor de nieuwe
website voor. Met het ontwerpbureau spar je over
een participatiecampagne en met de bestuurder
stem je de inhoud van zijn blog af. Ons takenpakket
beslaat het hele palet, van corporat(i)e en interne
communicatie tot proces- en projectcommunicatie.
We stellen de plannen op, maar voeren ze vervolgens
ook zelf uit. Het toekomstig team bestaat uit drie
vaste communicatieadviseurs en twee interim
adviseurs. 
 
 
 
 

 
 
Wat neem je mee?
Naast een relevante afgeronde HBO opleiding
en aantoonbare werkervaring, ben je goed op
de hoogte van alle ontwikkelingen binnen jouw
vakgebied. Je hebt een duidelijke visie op de
meerwaarde van communicatie en je hebt
kennis van actuele ondersteunende systemen.



Dit ga je doen
Enkele voorbeelden van actuele projecten en
werkzaamheden van het team communicatie:

Vastgoed: Nieuwbouw, slopen, renoveren of
onderhoud van woningen zijn ingrijpende
gebeurtenissen voor onze huurders. Jouw
verbindende kracht als communicatieadviseur is
daarbij van groot belang;
Wonen: onze collega’s aan de telefoon en in de
wijk zijn onze ogen en oren. Jij speelt met gerichte
communicatie in op de signalen die je via hen
krijgt. Je levert een belangrijke bijdrage aan een
duurzame relatie met onze huurders en
samenwerkingspartners zoals de gemeente en
huurdersbelangenorganisaties. Met een nieuwe
participatiestructuur halen we op specifieke
onderwerpen input op bij bewoners die zich
verenigen in de daarvoor opgerichte Bewoners
Advies Groepen;
Organisatieontwikkeling: onze organisatie staat
aan de vooravond van de implementatie van een
aantal nieuwe systemen zoals een nieuwe website
en een klantvolgsysteem. Dit betekent een heel
nieuwe manier van werken, waarin de expertise
van communicatie essentieel is. Je levert ook een
belangrijke bijdrage aan het nieuwe
ondernemingsplan. Niet alleen op inhoud maar
ook op het creatieve proces;
Teamontwikkeling: er ligt een mooi plan voor de
doorontwikkeling van onze afdeling. Samen met
jou komen we graag tot een afdeling die klaar is
voor de toekomst!

Solliciteren?
Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Roos Schreuder- van der
Linden Manager Wonen Woonstede. Zij is per
app bereikbaar op telefoonnummer
0621703303 of per e-mail via
rvanderlinden@woonstede.nl. Stuur je
sollicitatie, in de vorm die bij jou past en jouw
Curriculum vitae uiterlijk 23 januari 2022 naar:
hr@woonstede.nl t.a.v. Hennie Brink, hoofd
Advies & Ondersteuning. Je krijgt uiterlijk 31
januari 2022 bericht wanneer je wordt
uitgenodigd voor een gesprek. Een assessment
en de aanvraag van een verklaring omtrent
gedrag maken deel uit van de
sollicitatieprocedure. Meer informatie over
Woonstede vind je op www.woonstede.nl

Praktische zaken 
Je start met een contract voor 1 jaar. De cao
Woondiensten is van toepassing en beloning is op
basis van opleiding en ervaring. Aangevuld met
goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
ingerichte thuiswerkplek, een vergoeding voor
woon-werkverkeer, een thuiswerkvergoeding, de
beschikking over een eigen laptop en mobiele
telefoon, opleidingsbudget en meer. Kijk op
www.woonstede.nl/werken-bij-woonstede. De
functie is ingeschaald in schaal J, maximaal € 5.083,-
bruto per maand bij een fulltime (36-urige)
werkweek. 
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