
Weet jij als geen ander hoe je social media inzet om jouw organisatie goed te 
positioneren? Ben je een kei in het bedenken van creatieve communicatieconcepten? 
Dan zoeken wij jou! 
 

Allround communicatieadviseur (24 uur per week) 

 
CMO Flevoland is hét advies en projectenbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Om meer 
bekendheid te geven aan de teams en hun dienstverlening is communicatie belangrijk. Als 
communicatieadviseur zoek jij daarvoor naar creatieve en innovatieve mogelijkheden. Binnen jouw functie 
krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid om samen met collega’s te bouwen aan een sterke 
organisatie.  
 
Jouw werkzaamheden 

 Je bent verantwoordelijk voor de website en inzet van social media 

 Je ontwikkelt marketing- en communicatiebeleid  

 Je schrijft communicatieplannen en voert deze uit 

 Je adviseert het Managementteam gevraagd en ongevraagd 

 Je onderhoudt perscontacten 

 Je schrijft en redigeert on- en offline teksten 
 
Jouw profiel  

 HBO / WO werk- en denkniveau 

 Je bent creatief en hebt lef om out of the box te denken 

 Je weet hoe je social media naar je hand kunt zetten 

 Je kunt collega’s met jouw enthousiasme meekrijgen 

 Je schrijft graag en goed  

 Je voelt je op je gemak in de omgang met pers 

 Je bent doelgericht, vernieuwend, gericht op samenwerking en staat stevig in je schoenen 

 Je schakelt makkelijk tussen verschillende projecten en werkzaamheden 
 
Wij bieden 
Je gaat aan de slag binnen de teams CMO Project & Advies en Zorgbelang. Onze organisatie kenmerkt zich 
door korte lijnen, waarbinnen volop ruimte is voor eigen initiatief. Je hebt veel vrijheid om je werk zelf in te 
richten en vorm te geven.  
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2627,= en maximaal € 3742,= bruto 
per maand (schaal 8), bij een volledige werkweek van 36 uur. De vakantietoeslag bedraagt 8% en maakt 
samen met de 8,4% eindejaarsuitkering onderdeel uit van het IKB (individueel keuzebudget). Verder stellen 
we een laptop en een mobiele telefoon beschikbaar. De CAO Sociaal werk is van toepassing. De aanstelling 
is in eerste instantie tijdelijk met de intentie naar vast. 
 
Over CMO Flevoland 
CMO Flevoland creëert samen met haar partners innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige 
samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. We onderzoeken, initiëren, adviseren en 
realiseren. Altijd onafhankelijk. Met kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog 
voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact. CMO Flevoland bestaat 
uit drie teams: Zowelwerk, Zorgbelang Flevoland en Project & Advies.  
 
Solliciteren  
Stuur voor 26 augustus 2019 je motivatiebrief en CV naar CMO Flevoland t.a.v. Peter de Vreede (directeur) 
via sollicitanten@cmo-flevoland.nl. De gesprekken vinden plaats op 27 en 29 augustus 2019. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Peter de Vreede via 0320 244 259.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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