Welzijn IJmond is op zoek naar een enthousiaste:

Interim Medewerker PR en
Sociale media
Tijdelijk voor 20 uur per week

Wie zijn wij?
WIJ zijn Welzijn IJmond. WIJ zijn er voor het welbevinden van inwoners. WIJ willen
dicht bij de inwoners in de wijk staan, om hen een perspectief te geven op een
zinvolle deelname aan het maatschappelijk leven. WIJ zetten ons met name in voor
die inwoners, bij wie dat perspectief (tijdelijk) ontbreekt en die dreigen aan de kant
komen te staan.
WIJ helpen mensen vooruit door hen grenzen te laten verleggen aan de hand van
activiteiten en sociale verbanden in het dorp. WIJ laten mensen (weer) eigen kracht
ervaren, bij voorkeur door talenten van inwoners aan elkaar te verbinden. Dit draagt
bij aan de versterking van sociale contacten, saamhorigheid en prettig wonen.

Wat is het doel van de functie?

Voor tijdelijke vervanging in verband met zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar
een interim medewerker PR en Sociale media. Als medewerker PR en sociale media
ben je een belangrijke schakel in alle dagelijkse interne en externe
communicatieactiviteiten van SWB, SWV, PCV en PCV en zorg je voor de veel
uiteenlopende aspecten van communicatie, zoals reclame, content management, pr
en brandmanagement. Als medewerker PR en sociale media ben je op de hoogte van
de laatste inzichten binnen het vakgebied en past deze kennis toe op een manier die
bijdraagt aan de communicatiedoelstellingen van de organisatie. Je voert je
werkzaamheden uit langs de lijnen van het communicatie- en PR-beleid en bent in
staat een bijdrage te leveren aan de communicatieplannen.

Wat ga je doen als medewerker PR en sociale media?

Je gaat aan de slag met de interne en externe (re)presentatie en zorgt ervoor dat
deze bijdragen aan een positief en herkenbaar image van SWB, SWV, PCB en PCV.
Daarnaast doe je voorstellen voor de ontwikkeling van de operationele
communicatieplannen Je draagt bij aan het communicatiever maken van de
organisatie.
Je beheert de websites en het intranet, plaatst informatie op de juiste manier op de
juiste media. Je werkt mee aan voorlichtingsbijeenkomsten, campagnes en
evenementen en voorziet deze van de juiste communicatietools.

Ook ben je verantwoordelijk voor de sociale media, je houdt deze up-to-date en
deze draagt bij aan de dialoog met doelgroepen.
Je zorgt ervoor dat de huisstijl op alle interne en externe middelen op orde is en
uniform.
Je gaat het contact onderhouden met interne opdrachtgevers maar ook met
relevante externe partijen, zoals vormgevers en redacties. Ook ga je op zoek naar
nieuwe contacten in jouw werkgebied. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je je
werk en dat van onze organisaties op positieve manier zichtbaar maakt.

Wie ben jij?

Voor deze functie zoeken wij iemand met MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur
een afgeronde opleiding communicatie. Uiteraard beheers je de Nederlandse taal
uitstekend en heb je goede kennis van relevante ICT, websites en sociale media.
Daarnaast zoeken wij iemand die zich herkent in de volgende competenties:









Je bent taalvaardig en hebt goede communicatieve vaardigheden
Je bent collegiaal en werkt graag samen
Je bent creatief in tekst en beeld
Je beschikt over een goed analytisch inzicht
Je kunt zelfstandig en projectmatig werken
Je kunt goed plannen en organiseren
Je hebt ervaring met Wordpress of bent bereid dit eigen te maken
Als je ervaring hebt met het uitbesteden van opdrachten naar externe bureaus
is dat een pré

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie van 20 uur per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling
voor vervanging van zwangerschapsverlof. Startdatum van de vervanging is 22
augustus 2022 en duurt totdat de huidige medewerker weer terug is van verlof. De
beoogde einddatum is 6 januari 2023. De functie wordt ingeschaald in schaal 7 van
CAO Sociaal Werk.

Ter info

Je gaat werken voor zowel Welzijn Beverwijk, als Welzijn Velsen. Daarnaast zal je ook
werkzaamheden voor Peutercentra Beverwijk en Peutercentra Velsen gaan
verrichten.

Sollicitatie

Je motivatie en CV kan je voor 11 juli mailen naar Petra Wokke ( P&O)
wokke@welzijnijmond.nl. Voor informatie over de inhoud van de functie, kan je
contact opnemen met Waldo Bouwman (Strategisch adviseur beleid en
communicatie) bouwman@welzijnswb.nl.

