Vacature: Senior Communicatieadviseur
(vacaturenummer: 17017)
Voor de unit Staf & Ondersteuning zoekt KING een Communicatieadviseur. Het betreft een
tijdelijke functie op basis van 36 uur per week voor een periode van 1 jaar met de intentie te
komen tot een vast dienstverband.

Over KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te
ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, door van
elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. KING biedt gemeenten
een perspectief op informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe
dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. KING volgt voor gemeenten de trends
en ontwikkelingen en denkt na over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de
uitvoeringspraktijk. KING ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en
praktische ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit.
KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

Over het team Communicatie
Het team Communicatie adviseert over en verzorgt de communicatie van KING en de projecten en
programma’s die KING uitvoert. Het team bestaat uit ongeveer 18 personen: enkele adviseurs die
verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen en die
sparringpartners van de projectleiders zijn, redacteuren en webredacteuren die de verhalen en
webteksten schrijven, een adviseur digitale media, enkele ontwerpers, marketingmedewerkers en
ondersteuners voor het organiseren van evenementen. Het team is verantwoordelijk voor de
eenheid van communicatie en de onderlinge afstemming, waar nodig, van de vele verschillende
communicatie-uitingen. Het team heeft een hoofd, dat deel uitmaakt van het managementteam
van KING.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor de communicatie van verschillende projecten en producten van KING
en mede door KING uitgevoerde projecten, zowel op strategisch niveau als op tactisch en
operationeel niveau. Je stelt communicatieplannen op en zorgt voor de uitvoering, waarbij je
redactie, webredactie, vormgeving, mediacare, de adviseur digitale media, marketing en andere
disciplines betrekt. Je bewaakt de voortgang en samenhang met andere communicatieplannen.
Hierbij werk je nauw samen met de inhoudelijk projectleiders en hebt periodiek overleg met hen
over de inzet en voortgang van communicatie. Je bent daarnaast ook zelf verantwoordelijk voor
het vervaardigen van een deel van de middelen. Je weet hoe je de boodschap moet afstemmen
met onze stakeholders en belangrijkste partner, de VNG.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden





Zorg dragen voor communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau en de
verbinding daartussen;
Adviseren over en uitwerken van communicatiestrategie en -tactiek alsmede de vertaling
daarvan in Communicatieplannen;
Zorg dragen voor de uitvoering van vastgestelde Communicatieplannen;
Bewaken voortgang en samenhang tussen verschillende Communicatieplannen, zowel in de
staande organisatie als binnen projecten en waar nodig adviseren over bijstelling of
aanpassing;
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Adviseren over en inhoudelijk begeleiden van de (door)ontwikkeling en de inzet van het
communicatie-instrumentarium;
Bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van de inhoud;
Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
Sparringpartner van het hoofd communicatie en van andere communicatiemedewerkers.

Kennis- en ervaringsvereisten







WO-werk- en denkniveau en opleiding communicatie;
Ruime ervaring met het omzetten van complexe materie op diverse kennis- en
belangstellingsniveaus in begrijpelijke informatie;
Aantoonbaar tenminste drie jaar ervaring met communicatie van en voor gemeenten als
adviseur in of voor gemeenten;
Aantoonbaar tenminste drie jaar praktijkervaring met projectcommunicatie;
Heeft minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
Heeft eerder al gewerkt in een communicatieteam met een zelfde werkwijze (team van
adviseurs en experts).

Houdingaspecten







Samenwerkingsgericht (Teamspeler);
Resultaatgericht;
Kwaliteitgericht;
Klantgericht;
Omgevingsbewust;
Pro-actief;



Organisatievermogen en uitvoeringskracht;



Politiek-bestuurlijk sensitief.

Afnemen tests
Het afnemen van een 16pf-test en een Belbin-teamroltest maakt onderdeel uit van de procedure.

Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige
werkweek maximaal € 5.219,05 bruto per maand bedragen (maximaal schaal 12).
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de
secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woonwerkverkeer (businesscard openbaar vervoer).

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Jan Willem Jurg
(Janwillem.jurg@kinggemeenten.nl of 070-3738008). Meer algemene informatie over KING en de
werkzaamheden van de afdeling is te vinden op www.kinggemeenten.nl.

Belangstelling kenbaar maken?
Wil je je belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Stuur dan een e-mail met daarin je
motivatie en daarbij je CV en bedrijfsgegevens naar peno@kinggemeenten.nl o.v.v.
vacaturenummer 17017. Richt je e-mail aan Larissa Zegveld (algemeen directeur van KING) en
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vertel waarom jij voor KING zou willen werken. Je e-mail moet uiterlijk 27 maart a.s. binnen zijn.

In week 13 en 14 zullen de selectiegesprekken plaatsvinden.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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