KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland,
is een organisatie in beweging. Er gebeurt veel op het gebied van senioren, zeker ook
door de bemoeienis van KBO-PCOB. Onze landelijke belangenbehartiging en
zichtbaarheid werpen hun vruchten af, maar er is nog veel te doen voor de realisatie
van ons doel: het creëren van een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen
meedoen en mensen omzien naar elkaar.
In verband met vervanging zijn wij op zoek naar een:

senior communicatieadviseur (24 - 32 uur)
Je werkt in de afdeling Communicatie & Marketing, die zich dagelijks bezighoudt met het
benaderen van de media, het ontwikkelen van communicatieplannen, -middelen en
activiteiten (op corporate niveau of voortvloeiend uit speerpunten en/of projecten), ons
KBO-PCOB-magazine (met ruim 700.000 lezers), diverse nieuwsbrieven, online activiteiten,
ledenwervingsacties en ledenvoordelen. Kortom, het gehele scala aan communicatie- en
marketingactiviteiten. Er is intern veel kennis en ervaring voorhanden, ook bij de afdelingen
Belangenbehartiging en Dienstverlening.
Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren
van communicatieplannen, -activiteiten en -middelen. Kennis en ervaring met alle soorten
media is daarbij van groot belang, zowel offline als online, social media en pers. Je bent
creatief en inventief, denkt strategisch maar weet zelf ook zeker van aanpakken als het om
uitvoering gaat. Je werkt vanuit je eigen portefeuille, maar je vindt het ook vanzelfsprekend
dat je bijspringt wanneer je collega’s je advies of steun kunnen gebruiken. Kortom: je kent je
eigen verantwoordelijkheid, bent zelfstandig maar vindt het fijn om binnen een team te
werken aan de realisatie van de gezamenlijke doelen.
Wij hopen dat je geïnteresseerd bent in deze functie en dat het volgende vanzelfsprekend
voor je is:
• Je beschikt over minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare positie
• Je bent creatief, inventief, analytisch, probleemoplossend, overtuigend en
communicatief sterk
• Je bent in staat om complexe materie om te zetten in compacte
communicatieplannen, -activiteiten en –middelen en de uitvoering hiervan te
verzorgen
• Je beschikt over een perfecte beheersing van de Nederlandse taal
• Je werkt graag met alle soorten media, ook online/social media/pers
• Je vindt het plezierig om in een team te opereren, maar bent zeer zelfstandig
• Je staat altijd ‘aan’, je bent resultaatgericht en je pakt alle kansen, ook buiten
kantoortijden
• Je hebt een natuurlijk affiniteit met het werkveld en de (complexiteit van de)
organisatie
• Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau.
Wij werken in een dynamische, eigentijdse werkomgeving (binnenkort vanuit Nieuwegein,
goed bereikbaar met openbaar vervoer en per auto) en in het hart van de actualiteit. Onze
organisatie valt onder de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het maandsalaris

hangt af van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.420,- bruto bij een 36-urige
werkweek.
Reageren
Stuur je CV en motivatie vóór 12 juni a.s. naar pz@kbo-pcob.nl. Voor nadere informatie kun
je contact opnemen met Peter Winkens, hoofd Communicatie & Marketing, 030-3400600 of
06-10028863.
De eerste gespreksronde is gepland in week 25.
Website: www.kbo-pcob.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

