
Communicatie adviseur 

Tijdelijk vanaf 1 november 2018 tot 1 februari 2019 voor 24 uur. 

 

 

De opdracht 

Wij zijn op zoek naar een hands-on medior communicatieadviseur die het communicatieteam 

Werk en Inkomen tijdelijk komt versterken. Je springt in waar je nodig bent en hebt een 

flexibele en positieve houding. Je gaat aan de slag met armoedebestrijding en 

schulddienstverlening belegd bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Je werkt daarin 

intensief samen met de verschillende opdrachtgevers en de vaste communicatieadviseur.  

 

Werkzaamheden 

Minder armoede en schulden is een van de prioriteiten van het stadsbestuur. De gemeente 

heeft al een uitvoeringsprogramma om te voorkomen dat Rotterdammers in de schulden raken 

en om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Ook wordt er met samenwerkingspartners 

gewerkt aan een Deltaplan schulden met acties die Rotterdammers helpt bij het voorkomen en 

aanpakken van schulden. Je levert een bijdrage aan een samenhangende 

communicatieaanpak voor de Rotterdamse schulddienstverlening. Daarvoor zet je 

communicatiemiddelen in voor projecten als  AOW-Jeugdtegoed, Individuele Inkomenstoeslag 

en voor de Kredietbank Rotterdam. De uitvoering pak je voortvarend op.  

 

Je geeft projectleiders, beleidsadviseurs en projectteams (gevraagd en ongevraagd) 

communicatieadviezen, stelt plannen van aanpak op en voert deze (mede) uit. Je stemt dit ook 

af met een aantal collega’s uit het communicatieteam Maatschappelijke Ontwikkeling. De pers 

stelt regelmatig vragen over deze onderwerpen. Jij zorgt ervoor dat deze vragen van  worden 

beantwoord. Daarvoor schakel je met de bestuursvoorlichter.    

  

Vraag en aanbod? 

De collega die wij zoeken beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en heeft ruime 

ervaring in het communicatievak. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt bij 

voorkeur aantoonbare ervaring in het sociaal domein. Uiteraard zijn je mondelinge en 

schriftelijke vaardigheden uitstekend ontwikkeld. Om deze opdracht goed vorm te geven 

zoeken wij een adviseur met een echte hands-on mentaliteit die snel kan schakelen. Je 

beschikt over de gave om makkelijk contact te leggen met mensen en ze op basis van 

gedegen advies te adviseren en overtuigen. Kortom: je bent een teamplayer die 

resultaatgericht te werk gaat.  

 

Wij bieden een uitdagende en dynamische opdracht en werkomgeving met veel vrijheid 

waarin je jezelf geen moment zult vervelen. De functie zit op medior niveau van schaal FSK 

10. 

 

Meer informatie? 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Christine Nieuwenhuis, teamleider 

BCO Communicatie Werk en Inkomen, telefoon: 06-22205455.  

 


