MareGroep NV geeft vorm en inhoud aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de re-integratie van
arbeidsgehandicapten en de Participatiewet in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Dit door het bieden van aangepast werk
via re-integratie, detachering en leerwerkplekken. Tevens levert MareGroep een uitgebreid pakket aan producten
en diensten. We werken hierin onder meer samen met gemeenten en lokale overheidsinstellingen, marktpartijen
en maatschappelijke organisaties.
Er waait een frisse wind door onze organisatie. Het Wsw-bedrijf MareGroep is zich aan het omvormen tot een
breed georiënteerd re-integratiebedrijf. dit brengt veel verandering met zich mee, in samenstelling, producten en
diensten, werkwijze, cultuur etc. De herdefiniëring vraagt ook om het zichtbaar maken van deze herpositionering.
Communicatie speelt hierin een essentiële rol. Om deze reden zoeken wij uitbreiding in de vorm van een:

Senior Communicatieadviseur
(32 uur)

Wij zoeken iemand die zich razendsnel kan inwerken in de dynamiek van het (politieke) werkveld waarbinnen MareGroep
opereert. Iemand die weet welke impulsen bijdragen aan de bekendheid van de (nieuwe) dienstverlening en weet welke
kanalen wanneer ingezet moeten worden om maximale exposure te genereren. De Senior Communicatieadviseur
heeft strategisch inzicht, een praktische instelling en kan richting geven aan toekomstbestendig communicatiebeleid.
Een sparringpartner voor directie en management. Iemand die de communicatie kan professionaliseren en
kansen ziet in een snel veranderende omgeving. Kortom: iemand die MareGroep opnieuw op de kaart zet en
blijvend vorm kan geven aan onze ambitie om hét re-integratiebedrijf voor de regio te zijn.

Wat zoeken wij?
Een Senior Communicatieadviseur die in de bovenstaande omschrijving past. Gerichte communicatie-ervaring in
publieke sector is een pré. Naast het adviseren van directie en MT van MareGroep over communicatiebeleid, ga je
communicatiestrategie van MareGroep ontwikkelen. Verder verwachten we van je dat je actief signaleert wat zich
politiek en maatschappelijk terrein afspeelt in de omgeving van MareGroep. Deelnemen aan branche-overleggen
regionale samenwerkingsverbanden is dus ook noodzakelijk.

Functie-eisen & competenties:
Om deze functie goed te kunnen vervullen, vragen wij het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minimaal een hbo-opleiding (of daaraan gelijkwaardig), aangevuld met een opleiding
op Logeion BNP-4 beroepsniveau ;
enkele jaren ervaring als communicatieadviseur van management, bij voorkeur in een non-profit organisatie;
aantoonbare ervaring en een duidelijke visie op het gebruik van (social) media;
in het bijzonder voor externe communicatie namens een organisatie;
bereid en in staat om je snel en gedegen ingewikkelde materie eigen te maken;
uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid;
in staat om zelfstandig verhalen uit de organisatie op te halen en de interesse van media hiervoor te wekken;
initiatiefrijk en overtuigend in je advisering;
ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré;
ervaring met woordvoerderschap is een pré.

Uw brief met motivatie en cv kunt u tot uiterlijk 10 oktober 2017 versturen aan: MareGroep, t.a.v.
Personeelsadministratie, Postbus 43, 2215 ZG Voorhout, of per e-mail: personeelsadministratie@maregroep.nl
Heeft u inhoudelijke vragen over de vacature, dan kunt u contact opnemen met dhr. M.A. (Maarten) Dijkshoorn,
manager HRM MareGroep op 02520-262853.
Wij hanteren de NVP sollicitatiecode. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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