Vacature
CNV Connectief is op zoek naar een enthousiaste en ervaren

senior COMMUNICATIEADVISEUR
VOOR 36 UUR PER WEEK
Onze communicatieadviseurs werken in een zeer dynamische omgeving in het hart van de actualiteit.
Zij adviseren bestuursleden, management en collega’s over de positionering van CNV Connectief en
de te voeren communicatiestrategie. Zij ontwikkelen communicatiestrategieën op relevante thema’s
en op CNV Connectief-brede vraagstukken en zijn direct betrokken bij het ontwikkelen van de diverse
communicatiemiddelen.
Onze communicatieadviseurs werken binnen de afdeling nauw samen met de woordvoerders, online
specialist en web redacteuren en binnen CNV Connectief met (sector)voorzitters, managers,
bestuurders arbeidsvoorwaarden, bestuurders relatie & advies, projectmanagers, coördinator
events. Binnen het CNV wordt nauw samengewerkt met het callcenter: CNV info.
Wie zijn wij?
CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de
publieke diensten en zorg & welzijn. Wij komen op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt
of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze ruim 105.000 leden zetten we ons in voor
goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Dit doen we door afspraken te maken over werk en
inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand
als het tegenzit.
We zijn relevant als we aansluiten op wat werkenden op de werkvloer nodig hebben en we hen aan
ons weten te verbinden. Een optimale positionering en het vergroten van onze zichtbaarheid krijgt
dus hoge prioriteit en wordt verder uitgebouwd.
Wie ben je
Je bent een energieke en ervaren professional die communicatiestrategieën weet te ontwikkelen op
(relevante) thema’s en CNV Connectief-brede vraagstukken. Je bent een flexibele teamspeler en
altijd de eerste die aanzet tot actie. Je overziet de ontwikkelingen en het complexe krachtenveld, je
signaleert actuele en aankomende issues en je weet je analyse vlot in een actieplan te vertalen. Je
hebt daarbij een scherp oog voor de belangen van de leden van CNV Connectief.
Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) de verschillende stakeholders over de te voeren
communicatiestrategie en publieke optredens. Je geeft leiding aan grote communicatieprojecten.
Naast het adviseren, steek je ook graag zelf de handen uit de mouwen en ben je nauw betrokken bij
het ontwikkelen van de diverse communicatiemiddelen. Ook weet je je collega’s en onze leden te
inspireren in het ‘communicatie denken’ om zo gezamenlijk impactvol te zijn.
Wat wij zoeken
Voor deze functie heb je minimaal een afgeronde HBO-opleiding en vijf tot tien jaar ervaring als
communicatieadviseur en met het geven van strategisch communicatieadvies. Je bent analytisch
sterk en voert de regie op de communicatie rondom specifieke focusgebieden. Vanuit jouw kennis en
ervaring ben je sparringpartner en bruggenbouwer voor jouw collega’s binnen de afdeling en

daarbuiten. Je beschikt over een gezonde nieuwsgierigheid, je bent creatief en zoekt voortdurend
naar nieuwe en slimme wegen om positief bij te dragen aan de doelstellingen en juiste positionering.
Je hebt inzicht in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld en “staat daarin je
mannetje”. Je bent flexibel en werkt gestructureerd en planmatig, proactief en oplossingsgericht. Je
werkt graag in teamverband waarbij verschillende perspectieven en ideeën worden meegenomen in
het werk. Je kunt je goed inleven in je stakeholders en collega’s en hebt daarbij oog voor ieders
toegevoegde waarde. Je herkent en onderschrijft de identiteit van de organisatie en de kernwaarden
beschermen, ontwikkelen en verbinden.
Wat wij bieden
Je wordt onderdeel van een maatschappelijk relevante en dynamische organisatie die veel waarde
hecht aan de ontwikkeling van haar medewerkers. De baan is afwisselend waar veel ruimte is voor
eigen initiatief, regelruimte en professionele vrijheid. Voor deze functie bieden wij een
marktconform salaris van maximaal € 4742,00 per maand op fulltime basis (36 uur per week). CNV
Connectief heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekende
pensioenregeling en 30 verlofdagen.
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je meer weten voor je solliciteert? Neem dan contact op met Rob Verleg, manager Marketing &
Communicatie op telefoonnummer 06 – 6 42 05 99 77.
Sollicitatie
Voldoe je aan bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd in een informele, betrokken en prettige
werksfeer, dan zien we graag je CV en motivatie tegemoet. Reacties zonder motivatie kunnen wij
helaas niet meenemen in de selectie.
Je sollicitatie kun je uiterlijk 8 november 2020 per e-mail sturen naar hrm@cnv.nl

