Strategisch communicatieadviseur
Informatie
Plaats

Boxtel

Salarisindicatie

Tussen €3701 en €5372

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

31-10-2022

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

30-11-2022

Schaal

Schaal 11

Vacature Tekst

Ben jij die rots in de branding, zowel voor onze collega’s als voor onze bestuurders? Jij hebt feilloos in de gaten wat er zowel
buiten als binnen de muren van onze gemeentehuizen speelt en vertaalt dat in gevraagd én ongevraagd communicatieadvies.
Geen dag is hetzelfde en je schakelt continu tussen strategie en uitvoering. Zetten we samen onze schouders onder de
communicatie van gemeente Boxtel?
Wat je gaat doen
Jouw baan is er niet alleen één van denken, maar nadrukkelijk ook één van doen. Als strategisch communicatieadviseur schaak je
op veel borden tegelijk:
·
·
·
·

Je bent woordvoerder en adviseur van de burgemeester van Boxtel, het eerste aanspreekpunt voor het bestuur in
Boxtel in tijden van crisis en je krijgt een piketfunctie (1 week per 6-8 weken) in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Je vertaalt jouw visie op de ontwikkelingen in ons vak in nieuw beleid.
Je bent sparringpartner voor de directie van MijnGemeenteDichtbij, maar voorziet ook collega’s uit de organisatie van
een goed communicatieadvies als ze daarom vragen.
Samen met je communicatiecollega’s en onze vormgever geef je lading aan de slogan meewerkend Boxtel. Daarnaast
werk je nauw samen met je communicatiecollega’s die vanuit en voor Sint-Michielsgestel werken.

Wie ben jij?
·
·
·
·
·
·

Je hebt academisch werk- en denkniveau en ervaring als communicatieadviseur en woordvoerder.
Je hebt affiniteit met het opereren in een politiek bestuurlijke omgeving (bij voorkeur bij de overheid) en kent de
dynamiek die dat met zich meebrengt.
Ervaring met crisiscommunicatie; je staat stevig in je schoenen en je handhaaft in een turbulente en hectische
omgeving.
Van nature ben je oplossingsgericht en heb je een goed ontwikkelde sense-of-urgency.
Je kent de laatste trends in ons vak en bent in staat innovaties op een passende manier in onze organisatie te
implementeren.
Tenslotte schakel je graag met collega’s, binnen en buiten je team, om samen een goed resultaat neer te zetten.

Het team
Het cluster Communicatie maakt onderdeel uit van het team Bestuurlijke Ondersteuning. Dit team ondersteunt de werkorganisatie
MijnGemeenteDichtbij zowel intern als extern op het gebied van communicatie, integrale veiligheid en kabinetszaken.
In cluster Communicatie werken (strategisch) adviseurs en medewerkers nauw samen aan een goede communicatie voor de
inwoners, bedrijven en instellingen van beide gemeenten en voor onze werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij. Een deel van het
team werkt in een voor de gemeente Boxtel een ander deel in en voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Samen vormen ze één
team dat werkt volgens dezelfde visie en strategie. Iedere teamlid heeft een eigen aandachtsgebied, maar houdt collega’s goed
op de hoogte van wat er speelt. Dat geeft niet alleen de mogelijkheid om te sparren, maar zorgt ook dat de continuïteit
gewaarborgd is.
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Het aanbod
Hard werken, hard lachen en vooral ook samen! Dat is wat we je bieden bij MijnGemeenteDichtbij. Samen dingen doen, die er
écht toe doen. Wij geloven in jou en in je kennis en kunde. Daar zetten we dan ook graag iets tegenover:
·
·
·
·
·
·
·
·

Een bruto maandsalaris tussen € 3701 en €5372 op basis van een 36-urige werkweek, dit is gewaardeerd in
salarisschaal 11.
Eigen regie over het Individueel Keuze Budget van 17,05% (incl. 8% vakantietoeslag) bovenop je bruto salaris (studie,
vakbond, vakantiedagen, uitbetalen).
Je krijgt 180 vakantie-uren per jaar op fulltime basis. Toe aan een grotere vakantie of vraagt privé je meer van je dit
jaar? Dan koop je vakantiedagen bij.
Hybride werken in plek en tijd. Je wisselt af tussen werken op kantoor en thuis. Kijk naar wat passend is voor jou, je
team en de taken. Je krijgt hiervoor een laptop, telefoon en thuiswerkvergoeding van €2,- per dag.
Inspirerende kantoortuinen in de twee gemeentehuizen waarbij ontmoeting centraal staat.
Na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bepalen we samen of we dit omzetten in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
Er is een studiekostenregeling voor persoonlijke en vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden.
Brabantse gezelligheid, waarin we elkaar respecteren en graag helpen! En niet te vergeten een bloeiende PV met uitjes
zoals Paaspop, theater of lasergamen.

MijnGemeenteDichtbij
MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Onze missie is om bij te dragen aan
goed leven en werken in deze twee gemeenten. Dit doen we door te werken mét onze inwoners in plaats van vóór onze inwoners.
We spelen innovatief en flexibel in op de veranderingen in de samenleving. Hierbij werken we vanuit onze drie kernwaarden
passie, verbinden en vernieuwen. Daarnaast kennen we drie algemene competenties die voor iedereen binnen onze organisatie
gelden: namelijk veerkracht, integraal werken en digitaal vaardig.
Enthousiast?
Vul direct onderstaand sollicitatieformulier in. Reageer dan door jouw motivatie en CV te uploaden via
www.werkeninnoordoostbrabant.nl. De vacature staat open tot we een match hebben. Hopelijk ben jij die match! We kijken uit
naar je reactie.
Wij vragen bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent gedrag (VOG). Dit is onderdeel van ons integriteitsbeleid.
Heb je vragen over deze vacature?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met teammanager Frank Ballon, via telefoonnummer: 0651371342. Heb je vragen over de procedure neem dan contact op met ons HR Servicepunt via telefoonnummer: 073-5531229.

Competenties
Flexibiliteit
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Besluitvaardigheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie
Naam

Contactpersoon vacature
HR Servicepunt

HRservicepunt@mijngemeente
dichtbij.nl
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E-mail

Naam

Frank Ballon

E-mail

F.Ballon@MijnGemeenteDic
htbij.nl
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