Ervaren communicatieadviseur (32 – 36 uur)
Ben jij een ervaren, communicatieprofessional en goed thuis is in online communicatie? Heb je
kennis van marketing en ben je in staat ons en onze bedrijfsonderdelen vooruit te helpen? Heb je
een vlotte, journalistieke pen? Maak je snel contact en beweeg je je gemakkelijk op alle niveaus?
Voel jij je thuis in een organisatie die het verschil maakt? Ben jij initiatiefrijk, creatief en
resultaatgericht? Wordt dan communicatieadviseur bij Caparis!
Wie zijn wij?
Caparis is een veelzijdig leerwerkbedrijf en een van de grootste werkgevers in Fryslân. Wij bieden
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen door hun talenten aan te spreken en werk te
bieden met toegevoegde waarde. Dit doen we samen met bedrijven, die werk aan ons uitbesteden
en met gemeenten. Momenteel ontwikkelt Caparis zich van een traditionele sociale werkvoorziening
naar een moderne, duurzame sociale onderneming. Het komende jaar gaan we aan de slag met de
herpositionering van Caparis aan de hand van een positioneringsplan.
Wat ga je doen?
Jouw werk bestaat uit communicatieactiviteiten over de volle breedte van het vak. Samen met de
andere adviseur ben je verantwoordelijk voor alle communicatie, waaronder interne communicatie,
projectcommunicatie, reputatiemanagement, perscontacten, concerncommunicatie en
evenementen. Je bent van plan tot realisatie betrokken bij het proces. Je taken zijn zowel
strategisch, tactisch als operationeel. Een deel van je tijd besteed je aan het in de markt zetten van
producten en diensten van de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit doe je samen met het
management.

Wat vragen we van jou?












Je hebt een afgeronde communicatieopleiding op Hbo-niveau
Je hebt ten minste vijf jaar relevante ervaring
Je hebt kennis van en ervaring in marketing
Je hebt ervaring met digitale communicatie (social media, e-mailmarketing, SEO en SEA,
Google Adds etc.)
Je hebt affiniteit met de sociale sector en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Je volgt de trends en recente ontwikkelingen in het communicatievak
Je hebt goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
Je werkt zelfstandig, planmatig en gestructureerd
Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen
Je bent creatief en kunt pakkende teksten schrijven
Je bent initiatiefrijk en hebt een ‘hands-on-mentaliteit’

Wat bieden we?
Bij Caparis vind je een collegiale, plezierige werkomgeving, waarin je samen met betrokken collega’s
werkt aan een goed resultaat voor onze medewerkers, klanten en andere stakeholders. Samen met
de andere communicatieadviseur vorm je de afdeling Communicatie; je leidinggevende is de
bestuurssecretaris. Je ontvangt een compleet en aantrekkelijk pakket met secundaire
arbeidsvoorwaarden, bestaande uit onder meer:
 Individueel keuzebudget dat je (bijvoorbeeld) kunt inzetten voor extra vrije dagen of salaris
 Volop opleidingsmogelijkheden en ontwikkelkansen
 Een contract - in eerste instantie voor een jaar - met uitzicht op een vast dienstverband
De functie is ingeschaald in schaal 9 CAR/UWO.
Meer weten?
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure of de functie? Neem dan contact met ons op.
Voor informatie over de functie kun je bellen met Else Bahnen, communicatieadviseur, telefoon:
06 13401043. Voor informatie over de procedure kun je bellen met Albert de Bruin, HRMpersoneelsbegeleider. Zijn telefoonnummer is 06 30133042.

Solliciteren?
Ben je enthousiast over deze vacature en wil je aan de slag als communicatieadviseur bij Caparis?
Dan gaan we graag met je in gesprek.
Stuur je sollicitatie vóór 5 december 2018 naar sollicitatie@caparis.nl
 Bij onderwerp vermeld je ‘vacature communicatieadviseur’.
 De vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Interne kandidaten hebben voorrang.
 De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 50.
 Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 Caparis let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen de kwaliteiten.

