Vacature voor een Strategisch Communicatieadviseur/coördinator
Opleidingsniveau: hbo-wo
Ervaring: > 5 jaar
Uren: 28 uur pw
Wat is Flever?
Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een Krachtige Samenleving en de
arbeidsmarktorganisatie voor de sector Zorg en Welzijn. Vanuit drie programma’s dragen we bij aan
de transformatie van de sector: Arbeidsmarkt & Onderwijs, Positieve Gezondheid en Versterken van
Inwoners. Dit doet Flever door kennis over het domein van zorg en welzijn in Flevoland te
verzamelen en te delen. We verbinden organisaties en overheden op gezamenlijke vraagstukken. Én
we helpen organisaties en overheden deze kennis in de praktijk te brengen en nieuwe oplossingen te
vinden.
Bovenstaande propositie is nieuw. In 2020-2021 heeft de organisatie een stevige doorontwikkeling
doorgemaakt. Met een nieuwe naam in november 2021 om ook naar buiten uit te dragen waarvoor
we staan! (Voorheen was Flever: CMO-Flevoland, Zowelwerk en Zorgbelang Flevoland). Onze
doorontwikkeling is nog niet voltooid, net als onze herpositionering. We zijn een stevige, diverse club
mensen die met passie samenwerkt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en organiseerbaarheid van
zorg en welzijn in Flevoland.
Wie zoeken we?
Jij helpt onze vernieuwde organisatie op de kaart zetten! De functie van communicatieadviseur richt
zich op het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het communicatiebeleid ten behoeve van
de organisatie en haar activiteiten. De communicatieadviseur coördineert de inzet van alle
communicatiemedewerkers (intern en extern) en de communicatie inzet in de verschillende
programma’s en de organisatie als geheel. Omdat Flever een kleinere organisatie is in een multistakeholder omgeving vraagt het een combinatie van strategisch inzicht en handelen en ook
praktisch mee ontwikkelen vanuit de inhoud van programma’s.
Als strategisch communicatieadviseur ben je de spil van ons communicatieteam (momenteel drie
medewerkers). In het portfolioteam bouw je samen met de programmamanagers, de coördinator
onderzoek, de directeur en de manager bedrijfsvoering verder mee aan de organisatie.
Onze ideale collega:
•
•

Is een stevige persoonlijkheid die helder kan communiceren en goed kan structureren.
Heeft visie én sprankelende praktische ideeën om communicatie voor een
netwerkorganisatie in te richten en uit te voeren.

•
•
•
•
•

Vind het leuk om ook zelf een stukje van de uitvoering op te pakken maar verliest zich niet in
details.
Heeft ervaring met herpositionering van een organisatie en het uitbouwen van netwerken.
Is sensitief en bedreven in het opereren in een (politiek) bestuurlijke omgeving.
Kan meedenken over beleidsvraagstukken binnen de sector Zorg en Welzijn.
Is in staat onderzoeksresultaten, beleidsadviezen en innovatieve projecten tot de
verbeelding te laten spreken.

Je taken en verantwoordelijkheden als strategisch communicatieadviseur
•
•
•
•
•
•
•

Meebouwen aan en sturen op strategie en communicatiebeleid Flever.
Regie op communicatie vanuit de 3 programma’s en bewaking synergie.
Corporate communicatie en branding (positionering).
Onderdeel van portfolioteam, adviseur van managers en DT. Schakel tussen PFO en
communicatiecollega’s.
Coördineren lopende werkzaamheden, werkzaamheden vertalen, samen met collega’s naar
concrete acties en activiteiten.
Schrijven van persberichten, plannen en voorstellen.
Planning en budgetbewaking.

Wij bieden
•
•
•

Een gedreven team dat graag van maatschappelijke betekenis is in een dynamische
omgeving.
Jouw kwaliteiten en talenten worden gewaardeerd en in een divers team van adviseurs krijg
je de kans je verder te ontwikkelen.
Een bruto maandsalaris tussen €3703,- en €4830,- (schaal 10, CAO Sociaal Werk), afhankelijk
van je ervaring en op basis van een 36 urige-werkweek en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Ben jij onze nieuwe collega? Mail dan uiterlijk 27 mei 2022 je cv en motivatie naar
sollicitatie@flever.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sanne van Ommen, via
s.vanommen@flever.nl
De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes en een assessment.

