
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

COMMUNICATIEMEDEWERKER 

(18 uur per week) 

Of onze communicatieadviseur gaat zeven dagen in de week, 24 uur per dag en twaalf maanden per 
jaar werken, of jij reageert op deze vacature. De keuze is aan jou! ;-) Baanbrekers zoekt een 
communicatiemedewerker met een vlotte pen, oog voor detail en een neus voor nieuws. Ben jij die 
enthousiaste en leuke collega die graag in beweging komt om onder aansturing van onze 
communicatieadviseur het verhaal van de talenten van Baanbrekers helpt te vertellen? In woord en 
beeld welteverstaan. Dan komen wij graag in contact met jou! Wij zoeken namelijk per direct een 
communicatiemedewerker voor gemiddeld 18 uur in de week. 

> DIT GA JE DOEN: 

 Je gaat op zoek naar nieuws binnen en buiten Baanbrekers. 

 Je interviewt medewerkers, kandidaten, werkgevers, netwerkpartners en andere personen 
die een mooi verhaal te vertellen hebben. 

 Je schrijft teksten voor onze online en offline media (denk hierbij aan intranet, onze websites, 
onze sociale media, onze medewerkersnieuwsbrief et cetera). 

 Je tovert moeilijke teksten om tot lekker leesbare verhalen. Je mag dit redigeren noemen. 

 Je zorgt er mede voor dat onze websites en sociale media actueel zijn. 

 Je maakt ook nog eens foto’s en filmpjes, waarmee we het verhaal van Baanbrekers ook 
kunnen vertellen.  

 Je ondersteunt bij de overige uitvoerende (communicatie)werkzaamheden  
(denk onder meer aan het regelen van vormgeving en drukwerk, het mede verzorgen van 
ontvangsten, bijeenkomsten en evenementen). 

 

> DIT HEB JE: 

 Je hebt een vlotte pen (we hoeven hier niets te zeggen over taalvaardigheid, toch?). 

 Je hebt een neus voor nieuws en schrijft goede, mooie en pakkende verhalen en teksten. 

 Je hebt een afgeronde hbo-opleiding journalistiek of Nederlands. 

 Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven en publiceren van teksten  
voor een breed publiek (online en offline). Denk hierbij aan short copy, content  
voor sociale media, nieuwsberichten en achtergrondverhalen. 

 Je hebt aantoonbare ervaring met het redigeren van teksten. 

 Je hebt ervaring in een soortgelijke functie (dit is een pre). 

 Je bent goed in samenwerken en in zelfstandig werken. 

 Je hebt ‘iets’ met onze talenten, die wij in beweging brengen op weg naar werk. 

 Je hebt ervaring met het maken van foto’s en filmpjes. 



 

 

 Je hebt ervaring met het organiseren van bijeenkomsten en andere ‘regeldingen’ (dit is een 
pre). 

 Je hebt een positieve, initiatiefrijke, creatieve en flexibele instelling. 

 Je hebt zin om je handen uit de mouwen te steken.  

 Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en je herkent je in onze kernwaarden 
professionaliteit, ondernemerschap en samenwerken. 

 Je hebt humor. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto. 
 

> DIT BIEDEN WIJ: 

 Leuk werk met leuke collega’s (maar je kunt in overleg ook af en toe thuiswerken hoor). 

 Uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden in de samenleving 
staat. 

 Een tijdelijk dienstverband voor twaalf maanden, met de mogelijkheid tot verlenging (als het 
van beide kanten bevalt, als jij hebt aangetoond dat je geschikt bent voor deze functie en 
afhankelijk van de stand van zaken van de nieuwe koers van Baanbrekers). 

 Omdat het een nieuwe functie betreft, is het salaris nog niet precies bekend. De inschaling 
hangt mede af van jouw opleiding en ervaring (maximaal salarisschaal 9 = maximaal 3.805 
euro bruto per maand bij een volledige werkweek). 

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget, een premievrije 
pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof). 

 Je komt in dienst van SBW en wordt vanuit SBW gedetacheerd naar Baanbrekers. 
 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Robin de Jong, communicatieadviseur,  
06 15 03 73 73, robindejong@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Wil je solliciteren? Mail je sollicitatie (en CV) dan voor 31 juli a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. 
Wil je een brief via de post sturen? Echt? Nee, toch…  
Vermeld bij je sollicitatie het vacaturenummer: 19-22. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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