Woordvoerder/voorlichter
Ben je goed in woord en geschrift, kun je goed samenwerken en kun je
moeilijke materie moeiteloos vertalen in een duidelijke boodschap? Solliciteer
dan op de functie van woordvoerder/voorlichter

Wij zijn op zoek naar een:
woordvoerder/voorlichter
voor 36 uur per week
De gemeente Echt-Susteren schuwt de publiciteit niet. We hebben veel waar we trots op mogen zijn en
dragen dat graag actief uit. Daarbij zijn professionaliteit en een goede bereikbaarheid voor de media
absoluut vereist. Dat betekent dat onze bestuurders zich verzekerd willen zien van goede advisering en
vertrouwde begeleiding bij hun mediaoptredens en dat er snel en adequaat gereageerd kan worden op
vragen en uitingen van allerlei aard. Hiervoor zoeken we een woordvoerder/voorlichter.

Wat ga je doen?
Je ondersteunt – en bent beschikbaar voor – bestuurders bij media-optredens. Dit doe je zowel binnen
als buiten kantoortijden. Daarvoor ken je de volledige breedte van het gemeentelijk takenpakket en ben
je politiek-bestuurlijk sensitief. Proactiviteit, inzet, overtuigingskracht en enthousiasme zijn belangrijker
dan je opleiding of het exacte aantal jaren werkervaring, maar we stellen wel enkele duidelijke eisen
vooraf.

Wie zoeken we?
We zoeken een teamplayer die bestuurlijke dossiers kan doorgronden en deze kan vertalen naar
een passende communicatiestrategie. Voor je interne collega’s ben je een sparringpartner bij
complexe projecten. Daarnaast begrijp je de kracht van traditionele en nieuwe media, zorg je
voor adequate beantwoording van vragen en onderhoud je goede contacten met de pers. Je geeft
mede vorm aan de marketing en branding van de gemeente Echt-Susteren.
Je komt in aanmerking wanneer je:
 Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de journalistiek hebt;
 Een uitstekend gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen hebt;
 Een flexibele instelling hebt;
 Proactief en representatief bent;
 Een netwerker bent en je medianetwerk op orde hebt;
 Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie bent;
 Een hoge mate van zelfstandigheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt;
 Klant- en servicegerichtheid belangrijk vindt;
 Sterk gemotiveerd bent en op korte termijn kunt beginnen;
 Integer handelen als een vanzelfsprekendheid ziet;
 Resultaatgericht werkt en goed kunt samenwerken in een team.
Daarnaast is het aan te bevelen dat je minimaal over een HBO werk- en denkniveau beschikt. Ervaring
in een politiek-bestuurlijke omgeving is een pre.

Wat bieden we?
We bieden een uitdagende werkplek die je de mogelijkheid geeft om in alle gemeentelijke taken
en projecten te duiken. Het gaat hier dus om een breed scala aan dossiers. In dit kader werk je
voor en samen met alle collegeleden, waarbij je de vertaalslag maakt naar heldere
boodschappen. Je werkt samen met drie andere collega’s op het gebied van Marketing &
Communicatie, binnen het team Bestuur en Organisatie. Je zit dus dicht op het bestuur. In de
gemeente Echt-Susteren werken we resultaatgericht en flexibel. De opleidingsmogelijkheden zijn
ruimhartig en de secundaire arbeidsvoorwaarden uitstekend.

Afhankelijk van de expertise bieden wij een salaris van maximaal € 5.372,-- bruto per maand
(functieschaal 11 cao gemeenten) bij een volledige werkweek van 36 uur.
Integriteit is een belangrijk speerpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Het verkrijgen van een
verklaring omtrent gedrag (VOG) is daarom een voorwaarde.

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Zie je deze baan wel zitten? Solliciteer dan via www.igom.nl vóór 4 juli 2022. De selectiegesprekken
vinden plaats op 13 juli 2022 (1e ronde) en op 18 juli 2022 (2e ronde).
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dominique Lebens, Kabinetschef, via
mailadres d.lebens@echt-susteren.nl of telefoonnummer 0475-478478. Heb je vragen over de
procedure, dan kun je terecht bij de Servicedesk HRM, bereikbaar via 0475-255355.

Werken in Het Smalste Stukje Nederland?
In Het Smalste Stukje Nederland vind je een van de meest uitdagende gemeenten van Nederland: EchtSusteren. De centrale ligging in Limburg, gecombineerd met de directe nabijheid van België en
Duitsland, zorgt ervoor dat er nauw contact is met samenwerkingspartners uit alle windstreken.
Echt-Susteren is een uitgestrekte plattelandsgemeente met 32.000 inwoners, 24 kernen, grote
buitengebieden en verscheidene bedrijventerreinen. Om onze inwoners, ondernemers en bezoekers zo
goed mogelijk van dienst te zijn, werken we volgens de principes van Cittaslow: een internationaal
keurmerk dat garant staat voor kwaliteit van leven en met veel aandacht voor duurzaamheid en
burgerparticipatie. Een gemeente vorm en maak je immers samen.
Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

