De gemeente Roerdalen wil graag bijdragen aan het geluk van inwoners, bezoekers en
medewerkers. We werken daarbij niet alleen vóór, maar ook steeds vaker mét onze inwoners.
Samen doen! Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, een andere overheid. Een overheid
die werkt vanuit respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Voor ons team Communicatie zijn wij op zoek naar een:

Communicatiemedewerker (24 uur)
Over de functie
Je werkt mee aan de invulling van onze wekelijkse online en offline communicatiemiddelen. Je
schrijft teksten in heldere taal (B1) en zorgt voor bijpassend beeldmateriaal. Je verstuurt digitale
nieuwsbrieven, plaatst berichten op social media en maakt artikelen voor de dorpsbladen. Je hebt
bovendien een coördinerende rol: je beheert de planning en zorgt ervoor dat alle deadlines
worden gehaald. Je houdt het overzicht, stelt prioriteiten en spoort collega’s aan. Ook verdeel je
de vragen die bij het team binnenkomen en help je bij de crisiscommunicatie.
Over jou
In ons kleine communicatieteam staat iedereen voor elkaar klaar. We delen veel met elkaar en
zijn echte teamspelers. Kun jij teksten schrijven voor verschillende doelgroepen en middelen? Ben
je gestructureerd en werk je graag planmatig? Ben je enthousiast maar kun je ook nee zeggen?
Brengen deadlines en de ‘waan van de dag’ je niet van de wijs? Dan vul jij ons team mooi aan.
Wat we verder van je vragen:









Een relevante communicatieopleiding;
Werkervaring op Hbo-niveau;
Ervaring met planningen en het schrijven in heldere taal;
Gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen;
De bereidheid om een rol te vervullen op het gebied van crisiscommunicatie bij de
Veiligheidsregio Limburg Noord;
De bereidheid om af en toe buiten je vaste werktijden te werken;
Kennis van social media en ervaring met het maken van creatieve posts en campagnes;
Geen vereiste maar wel een pluspunt: ervaring met Mailchimp, Canva, Content
Management Systemen (bijvoorbeeld SIM Drupal) en social media platformen
(bijvoorbeeld Coosto).

Over ons aanbod
Het gaat om een structurele functie. We beginnen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd voor een jaar. Voor deze afwisselende functie bieden we je een salaris in schaal 8 (tussen €
2.581 en € 3.732,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Misschien begin je in
een aanloopschaal. Dat hangt af van je kennis, ervaring en competenties. Aanvullend op je salaris
krijg je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je salaris.
Verder bieden we je flexibele werktijden, de mogelijkheid om hybride te werken incl.
declaratiemogelijkheid voor meubilair voor je thuiswerkplek, een smartphone en laptop, een
tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer, een bijdrage in de ziektekostenverzekering
en ruime opleidingsmogelijkheden. Integriteit is voor ons heel belangrijk. Daarom hebben we een
geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je nodig als we een arbeidsovereenkomst sluiten.

Over ons
Wij dragen graag bij aan het geluk van onze inwoners. Dit lukt alleen als medewerkers zelf ook
gelukkig zijn met hun werk. Plezier, voldoening en het gevoel zinvol werk te doen dragen hieraan
bij. Er is in onze organisatie veel ruimte en vertrouwen om zaken zelf op te pakken. We
experimenteren met nieuwe werkvormen: we ontdekken wat werkt en daar bouwen we op voort.
In onze organisatie zijn de lijnen kort en werken we in een collegiale sfeer.
Geïnteresseerd?
Ben jij de communicatiemedewerker die we zoeken? Reageer dan via www.IGOM.nl. Wij willen
graag kennis met je maken! Ben je benieuwd naar ons of wil je eerst meer weten over de vacature
voordat je besluit te solliciteren? Neem dan op maandag, dinsdag of donderdag contact op met
Peggy Berben, beleidsmedewerker Communicatie, via 0475-538 888. Deze vacature staat open
totdat we de juiste kandidaat hebben gevonden.

