
Ben jij op zoek naar een junior communicatiefunctie waarin je jezelf verder  

kan ontwikkelen? Dan is dit misschien wel dé functie voor jou. Ben jij 

creatief en kan je goed schrijven, weet jij alles van social media en online 

communicatie en ben je een echte teamspeler? Lees dan gauw verder…

Even voorstellen
Samenwerken aan een fijne woning voor iedereen, woonplezier in de buurt en 

een duurzame maatschappij. Dat zijn onze drie doelen voor de komende jaren. 

Het Gooi en Omstreken is een middelgrote woningcorporatie met zo’n 10.000 

woningen in de gemeenten Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, 

Laren en Wijdemeren. We willen zichtbaar zijn voor onze bewoners en 

stakeholders door duidelijk te laten zien wat wij doen en waarom en door onze 

medewerkers een ‘gezicht te geven’. En daar kunnen we jouw hulp goed bij 

gebruiken! Onze afdeling Communicatie zoekt versterking voor de duur van  

2 jaar. 

Dit doe jij

Dit ben jij
• Minimaal mbo afgestudeerd in 

de richting van Communicatie 

en/of (online) Marketing

• 

• Je bent ijzersterk met taal 

en weet met jouw vlotte pen 

diverse doelgroepen aan te 

spreken. Uiteraard in foutloos 

Nederlands

• 

• Je bent super goed met social 

media, met jouw trucs en tricks 

worden we in no-time meer 

bekeken en gevolgd

• 

• Flexibel inzetbaar en je hebt 

geen 9 tot 5 mentaliteit

• Uiteraard kennen de meeste 

online tools geen geheimen 

meer voor jou. Jij bent op de 

hoogte en kent de laatste 

technische snufjes van o.a. 

Coosto, Mailchimp, Mentimeter, 

Kahoot, Google Analytics, 

YouTube en Microsoft Teams

• 

• Enthousiast en creatief, je 

houdt ervan om nieuwe dingen 

te bedenken én uit te voeren!

• 

• Handig met filmen en zelf 

monteren is een grote pré

Volop vrijheid en 
ruimte voor eigen 

inbreng en creativiteit

Een jong team, bestaande uit 
een communicatieadviseur 

en een communicatie-
medewerker, met korte 

lijntjes en goede begeleiding

De functie is ingeschaald in 
salarisschaal F van de CAO 
woondiensten. Het salaris 

bedraagt tussen de € 2.765 
en € 3.357 bruto per maand  
(bij een 36-urige werkweek)

Meer dan 80 gezellige 
collega’s en een 

informele werksfeer

Vragen?
Bel Mieke Wester, Communicatieadviseur,  
op 035 – 672 66 27 of mail naar  
m.wester@gooienom.nl

Reageren
Stuur je reactie met cv naar hrm@gooienom.nl 

Het Gooi
en Omstreken
www.gooienom.nl

Dit bieden wij

Het beheren, bewaken en plaatsen 
van nieuwsberichten op onze website, 
intranet en socials

Teksten schrijven en redigeren;
Maandelijkse online nieuwsbrieven 
opstellen en versturen

Meehelpen bij de organisatie van 
interne en externe events, zoals:
- Buur van het Jaar-verkiezing
- Personeelsevents
- Start bouw vieringen
- Opleverfeesten

Maandelijks mediarapportages  
maken in Coosto 

Aansturen van externe partijen zoals 
de vormgever of fotograaf

Interviews afnemen (in tekst en/of 
video)

De Contentkalender beheren en 
bewaken

Monitoren en beheren van onze  
social media-kanalen en  
reageren op online reacties

Allerhande communicatieklusjes 
ter ondersteuning van het 
communicatieteam

De communicatiemailbox beheren

Actief en zelfstandig content ophalen 
uit de organisatie en ook daarbuiten

Een eigen laptop, 
telefoon en 

reiskostenvergoeding

Een werkplek midden 
in het centrum van 

Hilversum, naast het 
station

Lees hier 10 redenen waarom je bij ons wilt werken!

Gezocht 
junior 
communicatie
medewerker redactie en content

24-32 uur
per week
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