Vacature: Communicatieadviseur Online
32-36 uur per week
Heb jij een sterke visie op online communicatie? Weet je alles over het maken, beheren en
verbeteren van online middelen? En heb je brede kennis en kunde op het gebied van web en
vormgeving? Dan ben jij wellicht de gedreven, enthousiaste en ervaren 'digital producer' die wij
zoeken.

FUNCTIE-INFORMATIE
Je wordt teamlid van het programma Vereniging en Communicatie. Dit programma verzorgt o.a.
alle (online en offline) communicatie van de Unie van Waterschappen. Naast de
communicatieadviseur online bestaat het team uit 4 communicatieadviseurs, een
webprogrammeur en 2 (web)redacteuren. Als projectmanager Online ben je eerste
aanspreekpunt voor het online communicatiebeleid van de Unie van Waterschappen, de
productie en het beheer van online middelen. De Unie heeft meerdere websites in eigen beheer
en brengt ook nieuwsbrieven en e-zines uit. De Unie van Waterschappen communiceert op basis
van een communicatievisie via diverse kanalen met verschillende doelgroepen over een breed
scala aan onderwerpen. Onze websites (11 in totaal) zijn gebaseerd op WordPress. Een groot deel
van de digitale middelen wordt volledig intern geproduceerd, van concept tot oplevering. Je werkt
nauw samen met de webprogrammeur en de (web)redacteuren aan de productie en verbetering
van online middelen.

DIT GA JE DOEN









Je ontwikkelt, ontwerpt en produceert websites en andere (online) middelen in
samenspraak met de andere teamleden en je hebt hierin een coördinerende rol;
Je signaleert beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen, onderzoekt de
informatiebehoefte van doelgroepen en doet voorstellen het online communicatiebeleid
hierop aan te passen;
Je gaat actief het gesprek aan met collega’s binnen de organisatie over het online
communicatiebeleid en de online middelen;
Je evalueert periodiek de effecten van het gevoerde online communicatiebeleid en online
middelen en adviseert over bijstelling ervan;
Je bewaakt geleverde kwaliteit door in- en externe leveranciers;
Je coördineert de uitvoering van online producties;
Je draagt zorg voor de bewaking van de huisstijl.

PROFIEL





Je hebt HBO werk- en denkniveau;
Je hebt inzicht in en een duidelijke visie op de inzet van (online) communicatie;
Je hebt actuele vakkennis op het gebied van (online) communicatie, marketing,
multimediadesign en productontwikkeling;
Je hebt ruime kennis en ervaring ten aanzien van het vormgeven en bouwen van online
middelen (ontwerp, structuur en navigatie, usability, contentontwikkeling);









Je hebt ruime kennis en ervaring met het zelfstandig leiden van online projecten in alle
fases van het proces: concept en strategie, productbeheer en contentontwikkeling,
projectmanagement, art direction en vormgeving en digitale marketing;
Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als schrift;
Je bent vaardig in het ontwikkelen van communicatieplannen, activiteiten en
projectplannen;
Je hebt kennis van of interesse in Adobe Photoshop en Illustrator;
Basiskennis van programmeertalen is een pre;
Ervaring met Google Analytics is een pre;
Vaardigheid in het voeren van (eind)redactionele werkzaamheden is een pre.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?






We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie. Er is veel ruimte voor initiatief, nieuwe
ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn groot;
Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een vast contract;
Je komt in schaal 9 terecht (max. € 3.718,00 bruto per maand op basis van een
36-urige werkweek)
De pensioenvoorzieningen zijn ondergebracht bij het ABP;
Verder bieden wij een prima pakket arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden, een
Individueel Keuzebudget van 20% van het maandsalaris en een ruime
studiefaciliteitenregeling.

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de waterschappen. Deze zijn
verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren
van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en
internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. De Unie van Waterschappen is
een kleine, informele organisatie van zo’n 60 mensen met een passie voor vernieuwen en
verbeteren. De organisatie wordt aangestuurd door 2 directeuren en 4 programmaleiders. De 4
programma’s zijn:
Waterbeleid;
Innovatie, Duurzaamheid & Internationaal;
Moderne Overheid;
Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken.

PROCEDURE
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Willem Wensink
(programmaleider vereniging, communicatie en bestuurlijk juridische zaken) via
wwensink@uvw.nl of via 0651748269.
Enthousiast geworden over de functie? Mail dan je sollicitatiebrief en CV vóór 27 maart
naarsollicitatie@uvw.nl.
Het wordt gewaardeerd als je in je sollicitatie enkele (online) voorbeelden meestuurt van jouw
werk.
De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 2 april.

