
Communicatieadviseur 

(24 uur per week)Om te inspireren,

enthousiasmeren

en informeren.

www.goedwonengemert.nl

Wie ben jij?
Om je werk goed te kunnen doen heb je een luisterend oor en sta je 
open voor verschillende standpunten en meningen in de buitenwe-
reld. Dat is ook waar jij veel contact mee hebt. Met de lokale media, de 
gemeente, huurders én andere stakeholders. Door je positieve instelling 
én hands-on mentaliteit weet je intern ook de juiste zaken op te pikken 
én ga je samen met collega’s aan de slag om deze te vertalen naar een-
duidige, leesbare communicatie(middelen). Leidinggeven aan jezelf en 
initiatief én verantwoordelijkheid tonen zijn voor jou vanzelfsprekend.

Wat heb je in huis?
Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding Communicatie, Marketing 
of Journalistiek en je levert vanuit een eigen communicatievisie een 
bijdrage aan de uitvoering van ons nieuwe ondernemingsplan. Ook 
ben je thuis in online communicatiemogelijkheden. Voor de inzet van 
social media draai jij je hand niet om. Vragen we veel van je? Vast wel! 
Maar we zijn dan ook op zoek naar een ambitieuze en doortastende 
communicatieadviseur.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het helder positioneren van Goed Wonen 
Gemert. Je weet door middel van storytelling ons verhaal en onze  
projecten over te brengen naar stakeholders. Ook schrijf je communica-
tieplannen en je voert deze uit. Naar lokale media ben je proactief.  
Je onderhoudt goede relaties met de media. 

Wie zijn wij?
We zijn de enige woningcorporatie in de gemeente Gemert-Bakel.  
Samen met onze huurders en stakeholders werken we aan het verster-
ken van de gemeenschappen in de verschillende wijken en dorpen, 
zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving. We zijn niet alleen 

sociaal, maar zeker ook ambitieus en vernieuwend. Op alle vlakken  
zetten we een stap extra. Innovatief zijn in oplossingen en samen-
werken past bij ons. In de communicatie verwachten we dat ook.  

Onze cultuur
In ons bedrijf voel je je vast snel thuis. We zijn open, geven elkaar op  
een respectvolle manier feedback en complimenten én helpen elkaar 
waar mogelijk. Ook hebben we veel lol met elkaar. 

Wat bieden wij?
Een afwisselende, veelzijdige functie bij een innovatieve organisatie, 
waar je veel vrijheid krijgt. Het gaat om een contract van 24 uur per 
week met een salaris tussen de € 3.523 en € 4.633 voor een fulltime 
dienstverband (salarisschaal I CAO woondiensten). 

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in bovenstaand profiel? 
Stuur je motivatie met CV, in de vorm van een vlog of brief, dan uiterlijk 
3 januari naar vacature@goedwonengemert.nl. De kennismakings-
gesprekken zijn op dinsdag 11 januari. De vervolggesprekken zijn op 
dinsdag 18 januari.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ton Moors,  
manager Wonen via 06 – 10 52 84 80. 

Een fijn, betaalbaar én duurzaam thuis voor onze (toekomstige) huurders. Dat is onze drijfveer. Jij weet als 
geen ander hoe je daar met communicatie aan bij kunt dragen. Je weet wat er binnen en buiten de organi-
satie speelt en je ziet continu kansen om de zichtbaarheid van Goed Wonen Gemert te vergroten. Dit doe je 
samen met collega’s, huurders en stakeholders. Of het nou gaat om duurzaamheid, nieuwbouwprojecten, 
leefbaarheid of huuraanpassingen. Je weet hoe je huurders kunt informeren, inspireren en enthousiasmeren. 
Ook ben je sterk in projectmatig werken en vind je het leuk om zowel strategisch als praktisch bezig te zijn. 

Goed Wonen Gemert

Drossard de la Courtstraat 51

5421 JG Gemert

T: (0492) 34 88 88


