Ieder(in) is het netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke
beperking of chronische ziekte. Ruim tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons
aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland voor mensen met
een beperking of chronische ziekte. Op basis van het VN-verdrag Handicap behartigen
we de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Voorop staat dat zij volwaardig
meetellen en meedoen in de samenleving.
De communicatieadviseurs van Ieder(in) zijn verbonden aan drie programmateams: Leren en
Werken; Zorg en Ondersteuning; Wonen en Leven. Ter aanvulling van het team van
communicatieadviseurs zoekt Ieder(in) per direct een ervaren en enthousiaste:

Persvoorlichter/communicatieadviseur
voor 32-36 uur per week
Wat ga je doen?
De persvoorlichter is de schakel tussen Ieder(in) en de media. Je belangrijkste taak is het in de
media onder de aandacht brengen van issues die leven binnen onze achterban en de standpunten
daarover van Ieder(in). Je maakt van taaie beleidsdossiers nieuwswaardige onderwerpen. Je zit
bovenop de actualiteit en benut de kansen om hierop in te spelen.
Als persvoorlichter adviseer je de directeur over persbeleid en mediakansen en je ondersteunt haar
met adequate briefings bij media- en andere publieke optredens. Incidenteel kan het ook
voorkomen dat je zelf de woordvoering doet. Je onderhoudt contacten met de media en boort ook
nieuwe relaties aan. Het verder ontwikkelen van het persbeleid, in overleg met de directeur en de
strategisch communicatieadviseur, is een belangrijk onderdeel van jouw werk.
Je maakt deel uit van het communicatieteam, en je bent tevens communicatieadviseur voor één
van de programmateams van Ieder(in). Daarnaast schrijf je onder meer persberichten,
opiniestukken lobbybrieven en websiteberichten en ben je ook inzetbaar op social media.

Wat vragen wij?


HBO/WO werk- en denkniveau.



Aantoonbare ervaring als persvoorlichter of ruime ervaring als journalist.



Affiniteit met de missie van Ieder(in) en met de thema’s die onze achterban raken.



Je hebt er veel plezier in om zelf nieuws te maken en snel in te springen op de actualiteit.



Je bent politiek sensitief en initiatiefrijk.



Je kunt goed schrijven en kunt complexe onderwerpen in pakkende taal vatten.



Je bent stressbestendig en bereid buiten kantooruren te werken.



Je bent adviesvaardig en werkt graag samen.



En je hebt liefst ook nog gevoel voor humor.

Wat bieden wij?
Het werk is maatschappelijk relevant, actueel en van groot belang voor mensen met een beperking
of chronische ziekte. Ieder(in) heeft een informele werksfeer. We bieden veel ruimte voor
individuele ontwikkeling.
Ieder(in) volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en inschaling vindt plaats in
schaal 9 of 10 en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Reageren?


Interesse in deze functie? Stuur dan voor 12 december 2018 je sollicitatiebrief met CV naar
vacatures@iederin.nl o.v.v. Persvoorlichter/communicatieadviseur.



Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Rolf Smid, telefoon 06 2074 4767.



Ieder(in) streeft naar een inclusieve samenleving en wil dat ook in de samenstelling van het
personeelsbestand weerspiegelen. Kandidaten met een beperking nodigen we nadrukkelijk uit
om te solliciteren.



Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid



De eerste gespreksronde vindt plaats in week 51, de tweede gespreksronde vindt plaats in

genieten interne kandidaten voorrang.
week 2.


Meer informatie over Ieder(in): www.iederin.nl

De reactietermijn is inmiddels gesloten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

