Jeugdzorg Nederland ondersteunt organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering bieden, zodat die hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste
manier kunnen doen. Jeugdzorg Nederland maakt zich sterk voor een goed georganiseerde en
professionele jeugdzorg en versterkt de kwaliteit daarvan. De kerntaken zijn: lobby en
belangenbehartiging, communicatie en werkgeverszaken. Bij Jeugdzorg Nederland zijn ruim 80
organisaties aangesloten. Op het verenigingsbureau in Utrecht Rijnsweerd werken ca. 25 personen.
Er gebeurt op dit moment veel in de jeugdzorg. Dat leidt ook tot veel aandacht bij de politiek en in
de media. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van de sector en communicatie en
perswoordvoering spelen daarbij een belangrijke rol. De communicatieadviseur/perswoordvoerder
gaat met zwangerschapsverlof en we zoeken voor de periode van 15 januari 2020 tot 1 juli 2020
een vervanger.
Bij Jeugdzorg Nederland bestaat daarom een tijdelijke vacature voor een:
(Senior) Communicatieadviseur
met scherpe pen en ervaring met perswoordvoering
28 tot 36 uur per week
We zoeken iemand die goed kan schrijven: van persbericht tot brief aan een minister, van
praktijkverhaal tot voortgangsrapportage. Soms schrijf je alles zelf, soms redigeer je teksten van
beleidscollega’s. Daarnaast is het fijn als je soms de perstelefoon kunt opnemen. Afhankelijk van je
kennis en ervaring in de sector kun je vragen zelf afhandelen, maar de coördinator public affairs en
de persvoorlichter pleegzorg nemen ook een deel van de vragen voor hun rekening. Daarnaast pak
je allerlei communicatievraagstukken op en adviseer je collega’s, management en bestuur.
Kortom, een (senior) adviseur communicatie










met vlotte pen, die kan schrijven voor verschillende doelgroepen;
met ervaring met persvoorlichting, bij voorkeur ook met landelijke media;
met academisch denk- en werkniveau en een ‘hands-on’ mentaliteit;
met overtuigingskracht en zelfvertrouwen, die bestuurders stevig kan adviseren;
die politiek sensitief is en snapt hoe een brancheorganisatie werkt;
die weet hoe politieke en beleidsprocessen lopen en daarover strategisch kan meedenken;
die het leuk vindt om met zeer uiteenlopende onderwerpen en projecten tegelijk bezig te
zijn;
die overzicht bewaart en onder druk van deadlines kan werken;
die weet dat vertrouwen eerst groeit tussen mensen, daarna tussen organisaties en dat
formeel en informeel contact noodzakelijk is;
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een tijdelijk contract voor de periode van 15 januari 2020 tot 1 juli 2020, in principe voor
36 uur per week, maar minder (tot minimaal 28 uur) is bespreekbaar;
in principe op basis van een arbeidsovereenkomst, maar alternatieve constructies zijn
(gezien de tijdelijke aard van de vacature) bespreekbaar;
een afwisselende en zelfstandige functie bij een relatief kleine brancheorganisatie, met een
informele werkomgeving en bevlogen en betrokken collega’s;
een salaris tussen € 3754 en € 5730 bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week), inschaling
is afhankelijk van opleiding en ervaring;
een Individueel Keuze Budget en een aantrekkelijk pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden (conform de CAO Sociaal Werk) met o.a. flexibele werktijden en een
goede pensioenregeling.

Reageren op deze vacature?
Stuur je sollicitatie uiterlijk 1 december 2019 naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, ter attentie
van Carin Hoorn, hoofd belangenbehartiging. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 11
december (1e ronde) en 16 december (2e ronde).
Meer weten over de functie? Neem contact op met Stijn Verbruggen:
stijn.verbruggen@jeugdzorgnederland.nl en tel 06 – 1586 2082 Meer informatie over Jeugdzorg
Nederland is te vinden op: www.jeugdzorgnederland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

