PR / Communicatie medewerker
Per direct 0,1 fte (4 uur per week)
Het betreft een tijdelijke vacature op projectbasis voor tenminste een schooljaar.
Voor De Vrije School Den Haag (VO) zijn wij komend jaar op zoek naar een kandidaat die de PR /
communicatie van onze school een impuls geeft. De PR medewerker is verantwoordelijk voor het
uitvoeren en aansturen van activiteiten rond de leerlingenwerving en is in staat de kernboodschap te
vertalen naar onze media en middelen.
De medewerker PR werkt samen met de PR groep onder leiding van de schoolleiding.
Taken:
• Stelt voor november 2022 een communicatieplan / PR plan op.
• Draagt bij aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van wervingsactiviteiten, zoals open
dagen, voorlichtingsdagen e.d.
• Adviseert over de inhoud en vorm van wervingspresentaties.
• Draagt zorg voor een goede planning, afstemming en uitvoering van verschillende pr en
communicatieactiviteiten.
• Draagt zorg voor het opstellen en (mede) ontwerpen van wervingsmateriaal (o.a. brochures
en flyers).
• Adviseert over de huisstijl.
Wij vragen het volgende:
• Foutloze beheersing van de Nederlandse taal, mondeling en schriftelijk.
• Ervaring met het effectief inzetten van sociale media.
• Communicatief en sociaal vaardig.
• Marketing -en communicatie opleiding en achtergrond.
• Pro-actief, talent voor organiseren, creatief en flexibel.
• Kan goed zelfstandig werken, maar ook in een team.
• Is flexibel qua werktijden.
• Digitaal vaardig met gangbare systemen en software (Microsoft Office, sociale media etc.).
Wij bieden:
• Dienstverband binnen de scholengroep Zuidwest Nederland.
• Begeleiding en inwerkperiode.
• Salaris conform CAO VO OOP schaal 7.
• Mogelijkheid voor deelname aan het fietsplan, bedrijfsfitness of een museumjaarkaart.
• Aanstelling geschiedt voor de periode van één jaar.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jos Olsthoorn,
j.olsthoorn@vsdenhaag.nl of 070-3244300.
Indien u wilt reageren, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 6 juni via
m.stubbe@vsdenhaag.nl

