
 
 

             
 
 

    Op korte termijn zijn wij op zoek naar een: 
 

    Communicatie medewerker    
     (senior/medior) 

          12 -16 uur per week 

 
Als communicatiemedewerker houd je je bezig met werkzaamheden op het gebied van PR, marketing en 

communicatie. Je levert een essentiële bijdrage aan (de uitvoering van) het communicatiebeleid van skidkin-

deropvang, zowel intern als extern, en  maakt daarbij  moeiteloos gebruik van eigentijdse communicatiemid-

delen (o.a. social media).  

 

Een greep uit de taken: 

 Beheren en optimaliseren van de website, intranet, de brochurelijn en fotomateriaal; 

 Bewaken, optimaliseren en uitdragen van de visie, kernwaarden en huisstijl;  

 Schrijven van persberichten, memo’s & nieuwsbrieven;  

 Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;  

 Meedenken in de optimalisatie van de klanttevredenheid 

 

Wat verwachten wij van jou als onze nieuwe collega? 

 HBO-Communicatie of gelijkwaardige opleiding; 

 Aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie (a.d.h.v. portfolio); 

 Kennis van en ervaring met verschillende – grafische / design – software pakketten;  

 Kennis en ervaring met SEO en AdWords is een pré; 

 Passie, creativiteit en een sterke, communicatief vaardige persoonlijkheid; 

 Visie op profilering en professionalisering in combinatie met een  

    proactieve en innovatieve instelling;  

 Omgevingsbewustzijn en alertheid op marktontwikkelingen in de kinderopvang;   

 Flexibiliteit en bereidheid – zo nodig – af te wijken van vaste werktijden. 

 

Daarnaast beschik je uiteraard over uitmuntende redactionele vaardigheden.  

Als onderdeel van de selectieprocedure zullen wij een casus aan je voorleggen waaruit dit blijkt.  

 

Wat hebben wij te bieden? 

 Een afwisselde baan in een organisatie die volop in beweging is; 

 Betrokken collega’s en een plezierige werksfeer; 

 De CAO Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 7;  

 Indiensttreding: z.s.m. 

 De aanstelling is in eerste instantie voor zes maanden met mogelijkheid tot (tijdelijke) verlenging. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je bellen met Abby Wolters op 0592-304190.  

Voor informatie over de procedure met Dinie Hagenauw op 06-27422083 

 

Je brief en CV kun je sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature BBC 14 uur. 

 

 

 

 

 

 

skid kinderopvang 

biedt kinderopvang, 

peuteropvang, buiten-

schoolse,  tussen-

schoolse en gastouder 

opvang. 

 

 

Kwaliteit, deskundig-

heid en continuïteit zijn 

onze sleutelwoorden. 

 

Dat vind je terug in ons 

pedagogisch beleid 

maar vooral in onze 

werkwijze. 

 

 

Onze opvanglocaties 

vind je Assen, Annen, 

Gasselternijveen, Gie-

ten, Zuidlaren, Tynaar-

lo en Vries.  

 

 

Het bedrijfsbureau is 

gevestigd in Annen, 

 

Spijkerboorsdijk 3 

9468 CG 

 

Voor meer informatie 

over onze organisatie, 

kijk dan op onze website, 

www.skidkinderopvang.nl 

 

mailto:vacature@skidkinderopvang.nl

