
 

 

 

 

VACATURE  
 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag als communicatiemedewerker bij een 

energieke overheidsorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 

 

 

Ter versterking en ter uitbreiding van het team Communicatie zijn wij op zoek naar een: 

 

 

Communicatiemedewerker 
Met als aandachtsgebied GGD Fryslân 

 

Standplaats Leeuwarden - voor 22 uur per week 

tot 1 januari 2022 

 

 

Met en voor wie ga je werken? 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer en GGD samen aan een veilig en 

gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen 

dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Van communicatiemedewerker tot monteur, 

van jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio Fryslân. Iedereen draagt 

vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. Daarbij streven we naar een 

‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor 

goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. 

 

Ons team 

Je gaat deel uitmaken van een groep enthousiaste communicatieprofessionals allemaal met eigen 

kennis en expertise op het gebied van communicatie.  

 

Als communicatiemedewerker 

- Ondersteun je bij de uitvoering van communicatie bij diverse projecten; 

- Kom je natuurlijk ook zelf met ideeën en initiatieven; 

- Heb je een brede kennis van online en offline communicatiemiddelen; 

- Ontwikkel je informatie- en voorlichtingsmaterialen, zoals (digitale) nieuwsbrieven; 

- Beschik je over redactionele vaardigheden en kun je zelfstandig teksten schrijven en redigeren; 

- Werk je zelfstandig maar altijd in afstemming met de communicatieadviseurs; 

- Houd je van aanpakken, ga je nauwkeurig te werk en verlies je niet het overzicht. 

 

Wat vragen we van jou:  

- Een afgeronde hbo-opleiding Communicatie; 

- Minimaal 1 jaar ervaring in eenzelfde soort functie bij voorkeur in een complexere overheids- of 

zorg gerelateerde organisatie; 

- Kennis van de pakketten Adobe en Mailchimp; 

- De volgende eigenschappen: nieuwsgierig, met eigenaarschap, gericht op samenwerken en 

klantgericht; 

- Een flinke dosis creativiteit. Bovendien ben je een doortastende aanpakker; 

- Het vermogen om zelfstandig te werken. Maar je vindt het minstens zo leuk om onderdeel te zijn 

van ons team Communicatie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden we jou?  

- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal € 3.520,- 

bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 8 CAR UWO); 

- Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraag 17,05% van je brutosalaris. Met het IKB kun je 

 keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen; 

- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding; 

- Wij zoeken een collega voor een tijdelijke periode tot 1 januari 2022. 

  

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Wendy Geertsma, clusterhoofd Communicatie, via telefoonnummer 088 22 

99 970 of met Linda Ruijg, adviseur communicatie, via telefoonnummer 088 22 99 964 .  

 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en 

externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 1 maart 2020 solliciteren via deze link. De eerste 

gesprekken vinden plaats op 10 maart. We verzoeken je met deze dag rekening te houden.  

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=137
https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=137

