Vacature medewerker communicatie m/v (36 uur)
Wie zijn wij?
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een
onafhankelijk en particulier fonds dat, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict,
bij wil dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame
samenleving. Het vfonds richt zich op de financiële ondersteuning van instellingen en
projecten rond vier doelstellingen:
1) Kennis van oorlog en conflict;
2) Waardering voor de democratische rechtsstaat;
3) Waardering voor veteranen en waardering voor politie;
4) Vaardigheden om actief bij te dragen aan vreedzame samenleving.
Vfonds doet dit door jaarlijks ruim 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en
projecten te steunen. Zo verstrekken wij subsidie aan nationale herdenkingen, oorlogsen verzetsmusea, herinneringscentra, veteranenreünies en nazorgdagen voor
geüniformeerden, maar ook aan de nationale bevrijdingsfestivals en innovatieve
onderwijs- en jongerenprojecten die het belang van vrede en vrijheid vandaag de dag
belichten. Met onze steun hopen wij verschillende generaties te inspireren en te
stimuleren om zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde.
Vfonds bestaat uit een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een
beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau bestaande uit 12 medewerkers.
Wat ga je doen?
Vfonds is volop in beweging. Als medewerker communicatie werk je samen met de
manager communicatie & partnerships, de projectadviseurs en de directeur aan het
bekend maken en houden van vfonds, onze doelstellingen en onze activiteiten. Je
houdt je op hoofdlijnen bezig met de volgende taken:
- Je benut de kansen die onze eigen initiatieven en de door ons gesubsidieerde
projecten bieden voor communicatiemomenten op onze website, social media
kanalen en in onze nieuwsbrieven;
- Je schrijft en redigeert teksten en andere communicatie-uitingen en stemt die
af op de verschillende doelgroepen;
- Je organiseert evenementen;
- Je voert projecten op gebied van communicatie uit;
- Je stuurt externe partijen zoals vormgevingsbureaus en drukkers aan.

Wie ben jij?
Als medewerker communicatie vorm je een cruciale schakel in de verbinding tussen de
organisatie en onze doelgroepen. Je hebt affiniteit met de doelstellingen en werkvelden
van het vfonds. Daarnaast vragen wij het volgende van je:
- HBO werk- en denkniveau;
- Je hebt tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
- Je hebt aantoonbaar ervaring met, en kunt op inspirerende en verbindende
wijze invulling geven aan, onze social media kanalen
- Je bent thuis in online tools zoals MailChimp, Salesforce en Microsoft Teams;
- Je hebt pr-ervaring, kennis van de (social)media monitoring tool Coosto is een
pré
- Je bent resultaatgericht, stressbestendig en beschikt over probleemoplossend
vermogen;
- Je kunt goed organiseren en samenwerken;
- Je bent erg goed in het schijven van aansprekende teksten, gericht op
verschillende doelgroepen;
- Je onderhoudt contact met partners en andere belanghebbenden;
- Je hebt lol in het omgaan met verschillende doelgroepen en kunt ook soepel
schakelen tussen de groepen;
- Je denkt mee met betrekking tot de positionering van vfonds op het gebied van
marketing en communicatie;
- Je hebt affiniteit met het politiek beladen werkveld;
- Je bent overtuigd van het belang van een democratische rechtstaat en een
vreedzame samenleving en hebt ideeën bij hoe je hier met deze baan aan bij
kunt dragen;
- Je beschikt over de kerncompetenties van vfonds: je bent versterkend,
zorgvuldig, initiatiefrijk (daadkrachtig) en oprecht (integer).
Wat mag je van ons verwachten?
- Een afwisselende baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Deze functie
wordt beloond volgens schaal 8 van de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van
ervaring minimaal € 2.712 en maximaal € 4.119 per maand op basis van een
36-urige werkweek);
- Een werkweek van 36 uur, flexibel werken en thuis werken is mogelijk;
- Een persoonlijk loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
- Een prettige werksfeer op ons mooie kantoor in het centrum van Utrecht.
Informatie en sollicitatie
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie of de procedure?
Neem dan contact op met Jemma Land of Miranda Rovers via het algemene nummer
van vfonds (030 - 2006 833). Wil je solliciteren? Stuur dan je cv en motivatie naar
m.rovers@vfonds.nl. Reageren kan tot en met 16 augustus 2021.
De 1e ronde gesprekken vindt plaats op maandag 23 augustus tussen 12.00 uur en
17.00 uur en de 2e ronde gesprekken op donderdag 26 augustus tussen 13.00 en
16.00 uur.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

