
 

Dat maakt Stein voor mij… 
 

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en 

organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst 

optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en 

professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur 

afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis 

voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een 

volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent! 

 

Om ons hierin te ondersteunen zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat voor de 

structurele functie van: 

 

 

 
Communicatieadviseur  

(18/uw) 

 

 

Werkzaamheden. 

• Als communicatieadviseur draai je als allround adviseur mee binnen het taakveld 

communicatie; 

• Je adviseert proactief collega’s over optimale communicatie op lopende projecten; 

• Je weet de communicatie op projecten te verbinden met de overall gewenste profilering 

van de gemeente. Maar ook ondersteun je bij de uitvoering, stuur je externe vormgevers, 

copywriters, fotografie en videografie aan en bewaak je de kwaliteit van alle output;  

• Daarnaast werk je mee aan de verdere professionalisering van de communicatie binnen de 

gemeente; 

• Samen met je collega’s uit het taakveld communicatie (momenteel bestaande uit een 

strategisch communicatieadviseur, een communicatieadviseur en een communicatie 

medewerker) ontwikkel je een grondige basis voor alle communicatie in de toekomst;  

• Specifieke aandachtsgebieden zijn storytelling, content marketing en inzet van nieuwe 

media;  

• Vanuit doelgroep inzichten die je binnen de organisatie en de samenleving ophaalt, 

ontwikkel je aansprekende content. Hiervoor werk je nauw samen met alle afdelingen, 

maar zoek je ook inwoners, ondernemers en vrijwilligers op. Stein gaat de komende jaren 

experimenteren met innovatieve concepten. Hierop haak je aan; 

• Communicatieve ondersteuning bij multidisciplinaire- en regionale projecten maakt 

onderdeel uit van deze functie.  

 

 

 

Wie zoeken wij? 

• We zijn op zoek naar een creatieve geest die van aanpakken houdt; 

• Je beschikt over een communicatie of media-gerelateerde achtergrond, hebt affiniteit met 

storytelling; 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau;  



 

• Door je oor te luister te leggen binnen de organisatie en de samenleving, weet je 

communicatieve kansen te signaleren en acteer je hier proactief op. Je zoekt daarbij op 

een natuurlijke wijze afstemming met betreffende collega’s; 

• Je hebt uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 

• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken waarbij je deadlines bewaakt;  

• Je hebt naast dit alles een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; 

• Omdat wij samenwerken met onze omgeving zal een deel van de werkzaamheden buiten 

de gebruikelijke kantooruren plaatsvinden; 

• Je bent creatief, communicatief en innovatief. Daarnaast ben je een teamspeler, sociaal 

betrokken, klantgericht, resultaatgericht en flexibel. 

 

Wat bieden wij? 

• Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na één jaar functioneren zal op basis van een 

beoordeling worden bezien of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden 

omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

• Een salaris in schaal 10, zijnde maximaal € 4.494,- bruto per maand bij een 36-urige 

werkweek (salarispeil 1 oktober 2020) en afhankelijk van opleiding en werkervaring; 

• Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%; 

• Een 18-urige werkweek, eventueel aangevuld met ADV; 

• Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket; 

• Pensioenopbouw bij het ABP; 

• Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling; 

• Flexibele werktijden. 

 

Meer informatie.  

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw 

Ingrid van Kempen, afdelingsmanager Dienstverlening/Bedrijfsvoering, via het 

telefoonnummer 06-50433963. 

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, Hr. 

Adviseur via het telefoonnummer 046-4359314 

 

Solliciteren.  

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie, inclusief de reden waarom 

(belangrijk) je 18 uur per week wil werken en voorzien van een actueel CV kun je tot en met 

zondag 24 oktober a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar 

vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Communicatieadviseur. Een assessment kan deel uit maken 

van de procedure.  
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