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Pak jij die stoel
bij ons volgende

overleg?

Communicatie adviseurs
andersdenkers met gouden pen

Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral
voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar
krijgen. Daarom hebben we een brede blik
op ‘wonen’. Wij bieden voldoende, goede,
betaalbare en duurzame huizen in Breda,
Etten-Leur en Roosendaal. Samen met
bewoners en partners werken we aan fijne
buurten. We geven ruimte waar dat kan en
zijn aanwezig waar nodig.

Zin om aan te schuiven? Leuk!
We hebben plek voor twee
communicatieadviseurs: één in Breda en
één in Roosendaal. Je adviseert en
organiseert lokale bewonerscommunicatie
bij nieuwbouw, leefbaarheid en renovatie.
Soms zijn het complexe situaties, ook dan
ben jij ijzersterk. Je gebruikt je gouden pen
voor vlotte teksten. En laat ze vlekkeloos
overvloeien naar online en offline middelen.
Je schakelt snel van gesprekspartner:
projectleider, vestigingsmanager, journalist
of gemeente.
 
Klein team met grote kennis
Alvast een korte inleiding op het persoonlijk
gesprek: Kim (rechts) draait de
communicatietoko in Etten-Leur. Je zoekt
Renee (links) op als het gaat om onze
klantdienstverlening. En met Judith (midden)
schakel je op corporate strategisch niveau.
Wij vinden elkaar in onze gedeelde passie
voor communicatie (thee en wijn). En niet
onbelangrijk: we scoren elk jaar in de top 3
van de Alwel pubquiz.
 
Waar ligt jouw kracht?
Binnen ons team heeft iedereen extra
expertises. Bij de twee nieuwkomers
verdelen we in ieder geval: interne
communicatie, crisiscommunicatie, pers en
media. Vertel ons waar jij bovengemiddeld
op scoort of blij van wordt.

Uniek in je soort
* relevant HBO diploma
* creatief in denken
  & anders aanpakken
* lef en aanspreekbaar
* scherpe blik
* sterk in onderbouwen
 
Dit kun je verwachten
* baan voor 28-32 uur
* salaris schaal I
  (cao woondiensten)
* flexibel werken
* ontwikkelingsbudget
* ruimte voor eigen ideeën
* vrijheid en vertrouwen
 
Verras ons voor 7/10
met jouw sollicitatie
Stuur je cv en het
toestemmingsformulier
werving en selectie naar
werken@alwel.nl o.v.v.
Communicatieadviseur. De
kennismaking is op 11
oktober. 13 oktober volgt
de tweede ronde. 
Vragen? Zeker bellen! Kim
Bosman of Judith van
Dorst: 088 255 2000. Wij
vragen een verklaring
omtrent het gedrag (VOG).
 
Geen acquisitie a.j.b.
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