
 
 
 
 

Functie 
Adviseur communicatie 

 
  Gemeente Loon op Zand  
  Kaatsheuvel 

 
 Aanbod       
max. € 3.968,- bruto (schaal 9 + 17,05% Individueel Keuzebudget)  
  

 
Dienstverband 
32 uur 
 

 

Kleinschalige gemeente 

Loon op Zand is een kleinschalige gemeente die graag samen met haar inwoners bouwt aan 

een mooie toekomst. De kracht van Loon op Zand is haar verscheidenheid. Binnen onze 

gemeente vormen onze drie dorpskernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer ieder een 

gemeenschap met een eigen cultuur en identiteit. In Loon op Zand is ‘samendoen’ eerder 

regel dan uitzondering. In die verbinding ligt de kracht van de Loonse samenleving. Onze 160 

medewerkers zetten samen de schouders eronder om resultaten te boeken waar we trots op 

kunnen zijn. 

 

Wij vragen op korte termijn een: 

 

Adviseur communicatie 
(m/v  32 uur per week) 

  
Wat ga je doen? 

Jouw werkdagen zijn afwisselend en uitdagend. De ene dag ben je coachend en adviserend 

bezig en de andere dag zorg je voor een ijzersterke uitvoering. Samen met je 

communicatiecollega’s bouw je elke dag aan de kwaliteit van communicatie; zowel in-als 

extern. Prioriteiten en verwachtingen managen is jouw tweede natuur. Ook 

perswoordvoering hoort bij je takenpakket. 

 

Onze kandidaat brengt mee 

• Minimaal een Hbo-diploma op het vlak van communicatie en drie jaar aantoonbare 

ervaring als communicatieadviseur. 

• Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. 

• De wil om te blijven leren. 

• Enthousiasme en gedrevenheid. 

• Kennis en ervaring met zowel traditionele als nieuwe (online) communicatievormen. 

• Gevoel voor humor.  

 

Ons aanbod 

We werken met flexibele werktijden (07:00 – 22:00 uur). Je werkt vier dagen per week met 

één vaste vrije dag. Je bent bereid om op de woensdagen en/of vrijdagen te werken. 

 

Je werkt in een informele omgeving met korte lijnen waar optimaal ruimte is om jouw talent 

te ontwikkelen. De functie is structureel. We starten wel met een contract voor de duur van 

een jaar. Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 3.968, - 

bruto per maand (schaal 9 vanaf 1 januari 2020 voor 36 uur). Daarnaast krijg je een 



Individueel Keuzebudget (IKB). Dit kan je inzetten voor extra vrije dagen, loon of fiscale 

voordelen.  

 

Kennismaken  

Lees je deze vacature en denk je: ‘Niet meer verder zoeken, want jullie zoeken mij!’, dan 

maken we graag kennis met jou! 

 

Hoe reageer je? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie bel je met Brigitte Verhelst-Moonen, senior 

communicatieadviseur (0416-289036). Voor procedurele vragen neem je contact op met 

Hans Onrust, adviseur P&O (0416-289226) of h.onrust@loonopzand.nl ). Reageren kan tot en 

met 6 januari 2020 via deze link  https://bit.ly/35GO50u  We werven gelijktijdig in- en extern. 

 

Eerste gesprekken houden we op 24 januari 2020.  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud is een contract 

voorwaarde..  

 

 

 


