SMO Traverse biedt opvang en begeleiding aan personen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te
worden. Zij hebben vaak te kampen met een veelheid aan problemen; naast problemen met
huisvesting zijn er meestal ook problemen op gebied van financiën, dagbesteding en/of gezondheid.
Kun jij, met jouw expertise op communicatiegebied, een bijdrage leveren aan een organisatie die
werkt met de meest kwetsbaren binnen de maatschappij? Wil jij je inzetten om de stigma’s waar
deze doelgroep mee kampt tegen te gaan? Dan zoeken we jou!
Per direct zoeken wij één:

Medewerker communicatie M/V
24-32 uur per week
De rol:
Als medewerker communicatie ben jij de spin in het web binnen de organisatie. Je legt makkelijk
contact met collega’s en cliënten. Je bent betrokken bij zowel interne als externe
communicatievraagstukken. Je voert zelfstandig communicatieactiviteiten uit voor projecten en
adviseert waar nodig. Je taken zijn onder meer het schrijven en redigeren van een diversiteit aan
teksten. Je beheert verschillende websites en social media accounts. Ook draag je zorg voor webcare.
Je bewaakt de huisstijl, coördineert de ontwikkeling van communicatiemiddelen zoals folders,
infographics en video’s en hebt daarvoor nauw contact met vormgevers. Je hebt een hands-on
mentaliteit maar bent ook een geschikte sparringpartner. Je bent goed in plannen en organiseren.
Maar onthoud: niet alles is te plannen. Regelmatig voer je ook ‘ad hoc’ communicatieopdrachten uit
en je weet je planning daarop aan te passen.
Wij vragen:
 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding op gebied van
communicatie;
 Twee à drie jaar werkervaring;
 Verantwoordelijkheidsgevoel, eigen initiatief en zelfstandig kunnen werken;
 Resultaatgerichtheid en innovatie;
 Professionele en collegiale persoonlijkheid;
 Enthousiasme, creativiteit en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
 Affiniteit met zorg en welzijn.
Ervaring met content management systemen, InDesign en social media zijn een pre.
De afdeling:
Samen met de stafspecialist communicatie geef je vorm aan de afdeling communicatie. Onder haar
supervisie maak je kennis met alle aspecten van het communicatievak in een opvangorganisatie.
Doordat je werkt binnen een klein team heb je direct veel verantwoordelijkheid en werk je veelal
zelfstandig.
Wij bieden:
Een informele sfeer, ruimte om jouw passies en talenten ten volle te benutten, een individueel
keuzebudget, een loopbaanbudget en een eetcafé waar cliënten voor jou een heerlijke lunch
bereiden. Wij bieden een aanstelling voor 24-32 uur per week tot en met 31 december 2017 met
mogelijkheid tot verlenging. Inschaling volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in

schaal 6 of 7 (min. € 2.073,- en max. € 3.161,- bij een fulltime dienstverband), afhankelijk van je
werkervaring.
Onze organisatie:
Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn
kwaliteit van leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen. De werkwijze van
Traverse is gericht op herstel van de cliënt en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn
mogelijkheden. We helpen kwetsbare mensen hun weg te vinden in de maatschappij en hierin zo
volwaardig mogelijk te functioneren.
Het sollicitatieproces:
Stuur uiterlijk 5 maart 2017 een schriftelijke motivatie en Curriculum Vitae , onder vermelding van
vacaturenummer 17-06 naar Hans van Dun (P&O) via vacature@smo-traverse.nl. Voor inhoudelijke
vragen kun je contact opnemen met Nicole Verschueren (communicatiemedewerker) via
nicole.verschueren@smo-traverse.nl of 013 – 464 5099.

Het eerste selectiegesprek vindt plaats op maandagmiddag 13 maart 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Bij voldoende reacties sluiten
wij vroegtijdig de vacature.

