
 

 

 

Medewerker communicatie (mbo) 
16 uur per week (flexibele inzet gedurende de week) 

 
Je bent een kei in het verwerken van tekst en beeld en aanpakken is jouw tweede natuur. Jij weet je te 
verplaatsen in onze medewerkers, bewoners, klanten, vrijwilligers en contactpersonen en je formuleert 
heldere teksten vanuit de kernboodschap. 
 
Je vormt samen met de adviseur communicatie een team. Jullie zijn verantwoordelijk voor het opstellen, 
implementeren en uitvoeren van het communicatiebeleid. Je bent betrokken bij het hele 
communicatieproces, waarbij de uitvoering in diverse trajecten jouw verantwoordelijkheid is. Je bent flexibel, 
creatief, je schrijft actief en doelgroepgericht. Social media heeft geen geheimen voor jou.  
Je bent zelfstandig, proactief, je hebt inlevingsvermogen, je bent stressbestendig en je kunt er tegen als 
meerdere acties of mensen tegelijk je aandacht vragen.  
 
Wat vragen wij van jou in deze functie: 

• snel informatie verwerken tot een bericht voor diverse online en offline media,  

• het beheer van social media: van contentcreatie tot planning en publicatie, 

• een interview afnemen en uitwerken tot een leesbare en doelgroepgerichte tekst, 

• teksten beoordelen, redigeren en verwerken in diverse communicatiemiddelen, 

• communicatiemiddelen voorbereiden in samenwerking met fotografen, vormgevers en creatieve 
bureaus. 

 
Wat verwachten wij van jou 

• Minimaal mbo niveau op het gebied van communicatie of een soortgelijke opleiding; 

• Minimaal 3 jaar werkervaring; bij voorkeur ervaring op het gebied van communicatie in de zorgsector. 
 

Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te 
leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 

 
Wat kun je van ons verwachten 

• Een uitdagende functie in een ambitieuze zorgorganisatie voor de periode van een jaar met de 
mogelijkheid tot verlenging. 

• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 45) tussen de € 2.338 en € 3.153 bruto per maand op basis van 36 
uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 

• Tevens krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33%, opleidingsmogelijkheden en aantrekkelijke personele 
regelingen en voorzieningen, waaronder een PC- en een fietsregeling.  

 
Ben je geïnteresseerd 
Bel of mail voor meer informatie met Gitte Peeters, adviseur communicatie, via  078 617 23 33 of 
g.peeters@hetspectrum.nl. 
Solliciteer vóór 12 oktober via het online sollicitatieformulier op  www.werkenbijhetspectrum.nl.  
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 17 oktober. Vervolggesprekken vinden plaats op woensdag 
19 oktober.  

 
Dordrecht, 22 september 2022                                       vac.nr. 1.78.22 
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