Vacature: Trainee Communicatie
36 uur per week
Ben jij een energieke, leergierige junior met maximaal 1 jaar werkervaring, sta je te trappelen om te
leren, wil je je ontwikkelen, ben je dapper genoeg om daarvoor ook aan jezelf te werken en heb je
interesse in het werk van de waterschappen? Solliciteer dan als trainee communicatie bij de Unie van
Waterschappen.

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 5 communicatieadviseurs, 3 medewerkers communicatie en
evenementen, een webprogrammeur en 2 redacteuren.

NATIONAAL WATER TRAINEESHIP
Je neemt deel aan het traineeprogramma van Nationaal Water Traineeship (NWT) (8 uur per week).
Het programma van NWT start in oktober. Daarin maak je vanuit het werkveld uitgebreid kennis met
de watersector. Daarnaast word je persoonlijk begeleid en kom je elke vrijdag samen met de andere
trainees. Je werkt dus vier dagen per week bij de Unie en de vijfde dag is een opleidingsdag. Die
vrijdagen staan in het teken van jou. Samen met de andere trainees ga je aan de slag met reflectie,
persoonlijke groei, kennisdeling en onderlinge kennismaking. Daardoor leer je niet alleen jezelf, je
medetrainees en de sector goed kennen, maar bouw je ook in zeer korte tijd een waardevol netwerk
op. En juist naar die talenten zijn organisaties in de watersector hard op zoek.

DIT GA JE DOEN
Binnen het programma Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken lopen
verschillende grotere en kleinere projecten. Je wordt ingezet voor twee concrete projecten: de
gezamenlijke publieksaanpak Waterbazen en de vernieuwing van onze website uvw.nl. Daarnaast
doe je onderzoek naar de effectiviteit van de communicatiemiddelen van de Unie. De opdracht is
dus veelzijdig. Een deel van de opdracht is praktisch van aard en het andere deel van de opdracht
betreft het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

Gezamenlijke publieksaanpak Waterbazen
•

•
•
•

Ondersteunen bij de praktische uitvoering van de campagne bijv. opzetten publieksacties,
maken van presentaties/mailings om interne doelgroepen te informeren, organisatie van
film en fotografie voor de Waterbazen.
Waterschappen.nl/waterbazen monitoren via Google Analytics en de uitkomsten analyseren
en delen.
Social mediakanalen monitoren, analyseren en delen.
Content maken en plaatsen buiten de campagnepieken om, monitoren, analyseren en
delen.

Vernieuwing website
•
•
•
•

Bestaande content checken op juistheid en actualiteit met beleidsadviseur en redigeren op
basis van de nieuwe richtlijnen.
Ontbrekende content bij beleidsadviseurs uitvragen en redigeren voor uvw.nl.
Vernieuwde CMS vullen met gecheckte en geredigeerde content vanaf de bestaande
website.
Vernieuwde CMS vullen met nieuwe content.

Data-analyse communicatiemiddelen Unie van Waterschappen
De Unie zet online en offline communicatiemiddelen in om doelstellingen te bereiken. De opdracht
omvat het verzamelen van data over de verschillende communicatiemiddelen en uitingen, het
analyseren van de opgehaalde data en het ontsluiten hiervan, uitmondend in een advies.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde studie op hbo of academisch niveau;
Je hebt maximaal 1 jaar werkervaring;
Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen;
Je bent zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren;
Je bent analytisch en je beschikt over (kwantitatieve) onderzoeksvaardigheden;
Je kunt goed samenwerken en je legt gemakkelijk contact;
Je bent politiek bestuurlijk sensitief;
Je hebt interesse in het speelveld van de (Unie van) Waterschappen.

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 contract voor een jaar.
Je verdient maximaal € 2.500,00 bruto afhankelijk van kennis en ervaring;
Verder bieden wij een prima pakket arbeidsvoorwaarden conform de Cao Werken voor
waterschappen , flexibele werktijden en een individueel keuzebudget van 21% van het
maandsalaris.

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de 21 Nederlandse waterschappen.
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale
waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de
waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het
is een kleine, informele organisatie van zo’n 75 mensen met een passie voor vernieuwen en
verbeteren.
De organisatie wordt aangestuurd door de algemeen directeur, vier programmaleiders en een
hoofd bedrijfsvoering. Het werk van de Unie van Waterschappen is verdeeld over vijf
programma’s/werkvelden:
- Waterbeleid;
- Innovatie, Duurzaamheid en Internationaal;
- Moderne Overheid;
- Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken;
- (interne) Bedrijfsvoering.

PROCEDURE
Informatie over de Unie van Waterschappen kun je vinden op onze website www.uvw.nl. Meer
informatie over de waterschappen is te vinden op https://waterschappen.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Willem Wensink,
programmaleider Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken, via wwensink@uvw.nl of
06-51748269.
Enthousiast geworden over deze functie? Maak dan jouw belangstelling kenbaar door vóór 5 juli
2021 jouw motivatie en cv te sturen naar sollicitatie@uvw.nl.

