Agora maakt zich sterk voor Léven tot het einde, waarin we met de mens op het netvlies samenwerking
stimuleren tussen de domeinen van zorg en welzijn. Agora ziet een wereld waarin mensen in de laatste
levensfase (samen met degene die belangrijk voor hen zijn) op een bij hen passende manier kunnen leven
tot het einde. Bij Agora staat het menselijk perspectief en de palliatieve benadering centraal. Dat doen we
met een team van 14 medewerkers vanuit ons kantoor in Bunnik. Ter versterking van het team zoekt Agora
een:

Communicatieadviseur – 28/32 uur
Wat ga je doen?
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Je bent het aanspreekpunt voor onze website en social media.
Je bent contentmanager van de website en social media.
Je coördineert en produceert onze nieuwsbrief.
Je schrijft en redigeert teksten van beleidsmedewerkers.
Je levert een actieve bijdrage aan de verbetering van interne en externe communicatiekanalen.
Je ondersteunt de Senior communicatieadviseur in het ontwikkelen en implementeren van
de positionering van Agora.
Je levert bijdrage aan de uitvoering van het in ontwikkeling zijnde (strategische) communicatieplan.
Wie ben jij?

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en een opleiding in media/communicatie/journalistiek.
2 tot 4 jaar ervaring als contentmanager/medewerker, tekstschrijver, of een soortgelijke functie.
Je hebt een creatieve geest met een vlotte pen.
Je bent een goede regelaar.
Je hebt werkervaring met social media en affiniteit met ICT, SEO.
Je hebt kennis van en/of ervaring met een CMS als Wordpress.
Je bent niet bang voor een uitdaging en bent initiatiefrijk, flexibel en resultaatgericht.
Je kijkt ernaar uit je kennis en je denkvermogen in te zetten in ons team. Door jouw enthousiasme en
proactieve houding weet je collega’s te mobiliseren om bij te dragen aan jouw werkzaamheden.
Wat wij bieden

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Een afwisselende en uitdagende functie in een informele werksfeer, binnen een organisatie die in
beweging is.
Een team van 14 medewerkers waarin je veel ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en eigen initiatieven
te ontplooien.
Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging.
Salaris conform CAO VVT tussen de € 2.500 en € 3.700 bruto voor fulltime functie, afhankelijk van
opleiding en ervaring.
Een uitgebreide functiebeschrijving is op te vragen bij Agora via personeelszaken@agora.nl.
Interesse
Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 2 november 2020 naar
personeelszaken@agora.nl. De eerste gesprekken staan gepland op donderdag 5 november.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda Coehoorn, Senior communicatieadviseur,
(06) 10654718. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

