
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

senior communicatieadviseur 
24 uur 

Wie zijn wij? 
Stichting skidkinderopvang is een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij 
bieden kinderdagopvang, peuter- en kleuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse 
opvang op 32 locaties in de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo, altijd in nauwe samenwerking met het 
onderwijs. Onze locaties worden aangestuurd door zeven clustermanagers onder leiding van de manager 
Kinderopvang, gefaciliteerd door het centraal bureau in Vries.  
 
Wij zijn een kinderopvangorganisatie die in het dagelijks werk streeft naar optimale dienstverlening. Onze 
medewerkers hebben passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen en zijn zich 
bewust van de talenten van kinderen. Zij geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de 
persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer. Wij 
werken hierbij altijd vanuit de kernwaarden betrokkenheid, ondernemerschap, respect en welbevinden. 
 
Stichting skidkinderopvang heeft door een fusie in 2018 een aanzienlijke groei doorgemaakt van 150 naar 250 
medewerkers. Door de gewijzigde omvang is op 1 juni 2020 de governancestructuur van de organisatie gewijzigd. 
Om de organisatie optimaal te kunnen faciliteren op het gebied van communicatie en marketing zijn we op zoek 
naar een:  
 

senior communicatieadviseur 
 

Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van het 
communicatie- en marketingbeleid. Je adviseert over marktpositionering en reputatiemanagement.  
Je vervult de rol van strategisch communicatieadviseur voor de directeur-bestuurder en het managementteam en 
ondersteunt waar gewenst.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het verder inhoud geven en professionaliseren van de afdeling communicatie. 
Daarnaast zal er in het jaar 2021 speciale aandacht zijn voor het verbeteren van de interne en externe 
communicatie. Het opstellen van een strategisch communicatieplan zien we als basis. Daarnaast ben je 
operationeel verantwoordelijk. Je verzorgt de communicatie en marketing voor de hele organisatie: naar ouders, 
medewerkers en externe partners. Hierbij draag je bij aan de sterke positie van skidkinderopvang door 
activiteiten op het gebied van positionering en corporate communicatie, zowel on- als offline. Tevens onderhoud 
je vanuit jouw vakgebied contacten met bureaus en externen.  



 

Wat vragen wij? 

 HBO/WO opleiding richting communicatie en marketing; 

 Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;  

 Kennis van mediapsychologie, merkpositionering en corporate communicatie; 

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;  

 Beheerst het inzetten van social media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter;  

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

 Kennis en ervaring met SEO en AdWords is een pré; 

 Omgevingsbewustzijn en alertheid op marktontwikkelingen in de kinderopvang. 
 

Wat bieden wij? 
Een veelzijdige baan in een dynamische werkomgeving. We bieden een jaarcontract met de intentie tot 
verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang, schaal 9 (minimaal € 2887,00 en 
maximaal € 3898,00 obv 36 uur).  
 
 
Zoeken we jou? 
Herken jij jezelf in deze functie en kom je graag onze organisatie versterken?  
Stuur dan uiterlijk 18 januari 2021 je curriculum vitae met motivatiebrief naar vacature@skidkinderopvang.nl 
o.v.v. CA0121. De gesprekken zijn gepland op donderdag 21 januari 2021.  
Een assessment is onderdeel van de procedure. 
 
Heb je eerst nog inhoudelijke vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Sandra de Boer, 
directeur-bestuurder, op 06 – 4660 5938.  
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieke Beärda, afdeling P&O,  
op 06 – 3062 0313. 
 
De vacature is zowel intern als extern gepubliceerd.  
 
 

mailto:vacature@skidkinderopvang.nl

