Opdracht Medior Communicatie Adviseur & Persvoorlichter NGO
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Communicatie adviseur

Sector:

Overheid, non-profit

Plaatsnaam:

Amsterdam

Opdracht omschrijving:

Voor onze opdrachtgever, een bekende internationale hulporganisatie -met
een vestiging in Amsterdam- zoeken wij per omgaande een Medior
Communicatie Adviseur met Persvoorlichtings-ervaring. Minimaal voor 4
dagen per week.
Doel van de opdracht: Optreden als woordvoerder namens de organisatie, het
opstellen van communicatieplannen en het optreden als sparringpartner voor
het management.
Rapporteert aan de Manager Corporate Communicatie.

Taken en
verantwoordelijkheden:

• Adviseert over organisatie brede communicatie en stelt mede het
communicatiebeleid op;
• Adviseert over communicatiestrategie en inzet van middelen; komt met
voorstellen en plannen voor specifieke doelgroepen of activiteiten;
• Begeleidt en ondersteunt de directeur van de hulporganisatie bij interviews
en externe optredens;
• Is woordvoerder namens de hulporganisatie bij externe aangelegenheden;
onderhoudt proactieve contacten met de pers;
• Is (mede-)verantwoordelijk voor reputatiemanagement.

Profiel Interim Manager:

• WO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Communicatiewetenschappen);
• 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van communicatiebeleid;
• Uitstekende contactuele vaardigheden;
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
• Ervaring met reputatiemanagement/ crisiscommunicatie;
• Kennis van ontwikkelingslanden en strekt tot aanbeveling;
• Ervaring met projectmanagement strekt tot aanbeveling.

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

Universitair

Minimum aantal jaren ervaring: 3 - 5 jaar

Opdracht
Begindatum opdracht:

11-06-2018
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Duur van de opdracht:

2 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

4

Tariefindicatie
Tarief:

€50 - €70 per uur

Overige
Overige vereisten:

Indien je interesse hebt om deze opdracht uit te voeren, reageer dan s.v.p.
met een duidelijke motivatie.
Kandidaten die, na afloop van deze interim opdracht, openstaan voor het
aangaan van een vast dienstverband genieten de voorkeur.

Overige informatie:

Wil je – voor je een reactie stuurt – controleren of je ook je meest recente
werkervaring hebt opgenomen in je profiel.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?

Deadline reacties:

06-06-2018
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