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V A C A T U R E 

___________________________________ 
 

Heb jij een passie voor de creatie van aantrekkelijke en heldere communicatie? Ben jij die allrounder die 
zich vastbijt in meerdere projecten tegelijk, als geen ander content en ‘traffic’ weet te genereren   

via social media? Iemand die houdt van pionieren binnen een jonge organisatie waar jouw enthousiaste 
initiatief welkom is? Dan maak jij ons communicatieteam compleet!  

 
Kom praten over onze functie: 

 
 

Communicatieadviseur met sterke online affiniteit 
32-36 uur per week 

 
 

 

 
Je werkt samen met je collega’s binnen de net gestarte maatschappelijke organisatie Sociale Teams 
Helmond (STH), en voor een aantal uren voor Wel.kom. Daarnaast maak je deel uit van een team van 
communicatieadviseurs binnen onze regionale koepel Lentl. Of het nu een nieuwsbrief, een 
advertentiecampagne of het benutten van onze sociale kanalen is, jij zorgt voor pakkende en passende 
content waardoor mensen zich aangesproken voelen! Daarvoor schakel je met diverse interne 
opdrachtgevers en externe betrokkenen en leveranciers, je legt de juiste verbindingen en bewaakt 
planningen. Ook ondersteun je bij de organisatie van evenementen en zorg je samen met de (interne) 
vormgever voor de beschikbaarheid van de juiste promotiemiddelen en drukwerk. 

o Je vindt het leuk om beleid en strategie om te zetten naar concrete communicatiedoelen binnen 

projecten en zet graag je schouders eronder als het gaat om de uitvoering hiervan. 

o Je gaat een sterke impuls geven aan het (verder) opzetten van onze social media kanalen, je 

benut van nature de kansen om hierin traffic en exposure te bereiken.  

o Je verzorgt het content management van onze corporate website. 

o Je legt makkelijk verbinding binnen de organisatie en vraagt door zodat je goed weet welk 

resultaat bereikt moet worden en hoe de boodschap gebracht moet worden.  

o Je neemt regie en bent enthousiast en gedreven om de interne én externe klant goed te 

adviseren, informeren en overtuigen. 

o Je volgt de ontwikkelingen in communicatie en social media op de voet. 

 

WIE ZOEKEN WIJ ?  

 

o Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding communicatie. 

o Je hebt 1 tot 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 

o Je kunt goed zelfstandig, in teamverband en projectmatig werken.  

o Je toont lef en ‘gaat erop af. 

o Je hebt ervaring met het schrijven en maken van aansprekende content. 

o Je communiceert helder en klantgericht. 

o Je bent open en assertief. 

WAT GA JE DOEN?  
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WAT BIEDEN WIJ?  

 
Sociale Teams Helmond startte begin 2022 en moet nog veel meer bekendheid krijgen binnen Helmond. 
Een jonge, startende organisatie dus, in een branche die volop in beweging is. Er moet veel ontwikkeld 
worden waardoor je de kans krijgt om met een team van betrokken collega’s iets te leren, samen op te 
trekken in je ontwikkeling en mee te bouwen aan jouw toekomst en die van onze organisatie.  

 

Het gaat om een functie van 32 uur per week, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. De functie is 

ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO Sociaal Werk. Het bruto maandsalaris is <minimaal  € 2836,00 en 

maximaal € 4086,00 o.b.v. 36 uur/week, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Ook krijg je een 

Individueel Keuzebudget (IKB), bestaande uit o.a. een vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering 

(8,3%). Daarnaast bouw je een loopbaanbudget (LBB) op van 1,5% van je bruto maandsalaris, wat je kunt 

inzetten voor je ontwikkeling of een opleiding.  

 

SOLLICITEREN?  

Reageren kan voor 15 december a.s. via het sturen van je interesse voor de functie inclusief CV naar 
sollicitaties@ons-welzijn.nl en vermeld vacaturenummer 23-02. De eerste gesprekken staand gepland op 
dinsdagochtend 20 december. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Carla Brons via 
carla.brons@ons-welzijn.nl.  
 
Voor deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. 

 
 

OVER ONS  

 

Sociale Teams Helmond 
Aangenaam! Wij zijn Sociale Teams Helmond. Wij geloven in een stad en samenleving waarin iedereen 

mee telt en op zijn eigen wijze mee kan doen. Als mensen vastlopen of weer op weg geholpen willen 

worden, dan kunnen ze bij ons terecht. Iedere inwoner uit Helmond is welkom voor ondersteuning. Onze 

teams zijn dichtbij inwoners aanwezig in de wijken van Helmond, zij staan om de hoek in uw eigen buurt 

voor u klaar. Ons doel is met elkaar zorgen dat alle Helmonders kunnen meedoen, rondkomen en 

vooruitkomen. Samen met de stad, inwoners en samenwerkingspartners zijn we hiermee vanaf januari 

2022 aan de slag. Sociale Teams Helmond is samen met Wel.kom, Sterker en ONS welzijn onderdeel van de 

Lentl-groep, met vestigingen in Helmond, Roermond, Oss en Nijmegen. 

   
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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