Vacature: Communicatieadviseur
32-36 uur per week
Ben jij een stevige adviseur met een helikopterblik? Ben je op de hoogte van huidige trends en
ontwikkelingen in het communicatievak? En weet jij jouw communicatieadvies op een natuurlijke
manier te koppelen aan de inhoud van je beleidscollega’s? Wellicht ben jij dan de gedreven,
enthousiaste en ervaren communicatieadviseur die we zoeken.

FUNCTIE-INFORMATIE
Je wordt onderdeel van het programma Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken.
Dit team verzorgt alle online en offline communicatie en adviseert aan inhoudelijke
beleidscollega’s. Het communicatieteam bestaat uit 4 communicatieadviseurs, een medewerker
communicatie, een communicatieadviseur Digitale media, een webprogrammeur en 2
redacteuren.

DIT GA JE DOEN
Je geeft communicatieadvies en ontwikkelt communicatieplannen, -producten en
activiteiten;
Je stelt persberichten op en draagt zorg voor de mediavoorlichting en woordvoering;
Je treedt op als adviseur in communicatieprojecten van/met waterschappen en andere
partijen over thema’s rond het werk van de waterschappen;
Je stemt ontwikkelingen, strategieën en (project)voorstellen af met derden. Denk daarbij
aan onderwerpen als de implementatie van de Omgevingswet, de gezamenlijke
communicatiestrategie van de waterschappen, medicijnresten/nieuwe stoffen, het
Deltaplan agrarisch waterbeheer, muskusrattenbeheer;
Je adviseert de portefeuillehouder voor bestuurlijk overleg met andere partijen over
communicatieaangelegenheden;
Je stimuleert de professionalisering van de communicatie bij de leden waterschappen, de
vereniging en medewerkers van de Unie.









PROFIEL












Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je hebt ruime ervaring als communicatieadviseur en je beschikt over actuele vakkennis;
Je hebt ervaring met (beleids)advisering;
Je beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
Je bent resultaatgericht, overtuigend en daarnaast ook verbindend;
Je bent nauwkeurig, proactief en organisatorisch sterk;
Je bent in staat om op meerdere borden tegelijk te schaken;
Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen.
Je bent zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren.
Je hebt interesse in het speelveld van de (Unie van) Waterschappen.

DIT BIEDEN WIJ JOU






Wij bieden je werk aan in een klein, informeel team in een dynamische omgeving. Er is
veel ruimte voor eigen initiatief, nieuwe ideeën en zelfontplooiing. Zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid zijn groot;
Het betreft in eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
Je komt in schaal 11 of 12 terecht afhankelijk van kennis en ervaring;
Verder bieden wij een prima pakket arbeidsvoorwaarden conform de SAW, flexibele
werktijden, een individueel keuzebudget van 20% van het maandsalaris.

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen. In totaal
zijn er 21 waterschappen in Nederland. Waterschappen 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 Unie van Waterschappen is een kleine, informele vereniging die graag verbetert en vernieuwt.
De organisatie wordt aangestuurd door 2 directeuren en 4 programmaleiders. De 4 programma’s
zijn:
- Waterbeleid;
- Innovatie, Duurzaamheid en internationaal;
- Moderne overheid;
- Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken.

PROCEDURE
Informatie over de Unie van Waterschappen kun je vinden op onze website www.uvw.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Judith de Jong,
communicatieadviseur of Willem Wensink, programmaleider. Dat kan via jjong@uvw.nl 0623195597 of wwensink@uvw.nl 06-51748269.
Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan je belangstelling kenbaar door een motivatie
en CV te sturen vóór 24 oktober 2019 naar sollicitatie@uvw.nl.

