SKJ zoekt een communicatiemedewerker

(32-36 uur)

Op zoek naar een functie waarin je wordt uitgedaagd om steeds de juiste tone of voice te vinden?
Werk je graag voor een jonge organisatie die volop in beweging en ontwikkeling is? Dan nodigen we
je graag uit om de onderstaande vacature te bekijken.

Wie zijn wij?
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge en professionele netwerkorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beroepsregistratie en het tuchtrecht voor jeugdprofessionals.
Het bureau heeft in de afgelopen zes jaar een enorme groei doorgemaakt waardoor er nu ruim 50
medewerkers bij SKJ in dienst zijn. Daarnaast zijn er ook nog eens zo’n 100 commissieleden aan ons
verbonden en werken we als organisatie veel samen met onze partners in het jeugddomein. Ons
speelveld is complex en kent de nodige kaders die wij als uitdaging zien om op zoek te gaan naar wat
mogelijk is.

Wie zoeken wij en wat ga je doen?
Wij zijn op zoek naar een creatieve en ervaren communicatiemedewerker die ons communicatieteam komt versterken voor minimaal 32 uur per week. Uiteraard draai jij je hand niet om voor een
goed geschreven tekst waarmee je verschillende doelgroepen weet te bereiken. Je vindt het heerlijk
om je bezig te houden met social media, weet dit optimaal in te zetten en bent op de hoogte van de
laatste trends. We zoeken een nieuwe collega die proactief is, meedenkt en samen met je collega
communicatiemedewerker verantwoordelijk is voor de uitvoering van het communicatiebeleid.
Je schrijft pakkende content voor o.a. ons jaarverslag, de nieuwsbrieven en andere communicatie uitingen. Onderhoudt en actualiseert de website en geeft een boost aan onze social media. Daarnaast
lever je een bijdrage aan het jaarlijkse congres waarbij we je zullen stimuleren om met creatieve
ideeën te komen.

Wie ben jij?
Als nieuwe collega kom je ons versterken met de inhoudelijke kennis die je meeneemt op het gebied
van communicatie. Je beschikt over een relevante afgeronde communicatieopleiding op hbo -niveau
en hebt minimaal drie jaar gewerkt in een communicatiefunctie. Je vindt het prettig om in een klein
team samen te werken en wil met ons meegroeien. Je wordt blij van schrijven en ook je redactionele
vaardigheden zijn prima in orde. We hoeven je niet uit te leggen wat Microsoft Office is en ook bij
het woord Watermelon denk je niet alleen aan fruit. Vooruit denken vind je prettiger dan achter de
feiten aan lopen en nauwkeurig zijn in wat je doet vind je belangrijk.

Wat bieden wij?
Een plek in een organisatie die constant in beweging is en de uitdaging zoekt in oplossingsmogelijkheden. Tevens biedt SKJ marktconforme arbeidsvoorwaarden waarbij het mogelijk is om jaarlijks
door te groeien.

Ben jij de communicatiemedewerker die we zoeken?
Dan vragen we je te solliciteren en ons je cv en een motivatiebrief te sturen naar personeelszaken@skjeugd.nl We zouden het fijn vinden als je dit voor maandag 28 december 2020 doet.
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Jacky Stuifmeel, directeur SKJ, telefoonnummer: 030 – 3036 470, e-mail:
j.stuifmeel@skjeugd.nl Of Marise Dijxhoorn, hoofd Communicatie, e-mail: m.dijxhoorn@skjeugd.nl
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