
Vacature Senior Adviseur PR & Communicatie (32 uur) 

Wil jij het merk vfonds helpen versterken en op de kaart zetten? Zie jij PR kansen waar anderen deze 
niet zien? Werk je graag in een klein team, houd je van een uitdagende baan met veel vrijheid en wil 
je met jouw werk het verschil maken? Solliciteer dan op deze functie. 

Over vfonds 

Vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat 
en een vreedzame samenleving, dat is waar vfonds zich hard voor maakt. Vanuit deze missie 
ondersteunen we projecten die passen bij de verwezenlijking van onze vier doelstellingen:  

- Het vergroten van kennis van oorlog en conflict;  
- Het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat;  
- Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;   
- Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving.  

Inmiddels bestaat vfonds ruim 50 jaar. Jaarlijks maken we ruim 200 bijzondere en vernieuwende 
initiatieven en projecten mede mogelijk door te subsidiëren, te initiëren en/of partijen binnen en buiten 
het werkveld met elkaar te verbinden. Dat zijn uiteenlopende projecten: van een film zoals de Slag om 
de Schelde, theatervoorstellingen en tentoonstellingen tot innovatieve onderwijsprojecten, 
bevrijdingsfestivals en nationale herdenkingen. Meer informatie is terug te vinden via www.vfonds.nl. 

Jouw rol 

Vfonds heeft een vernieuwde merkpositionering ontwikkeld en wil deze in 2023 tot leven brengen. Als 
senior Adviseur PR & Communicatie ben je medeverantwoordelijk voor de positionering en het 
vergroten van de bekendheid van vfonds. Vanuit de merkstrategie ontwikkel, adviseer en realiseer je 
pr- en communicatieplannen en bouw je aan het versterken van het merk. Je coördineert de externe 
communicatie. Je bent verantwoordelijk voor het (laten) ontwikkelen en optimaliseren van diverse 
communicatie-uitingen. Daarnaast adviseer je collega’s fondsenwerving bij hun fondsenwervende 
campagnes. 

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt:   

- Je ontwikkelt pr- en communicatieplannen, zorgt voor intern draagvlak en ook de executie is bij 
jou in goede handen; 

- Je ontwikkelt re- en proactief nieuwswaardige pr-momenten en activaties, waarmee je de missie 
en maatschappelijke impact van vfonds onder de aandacht weet te brengen, evt. samen met 
externe bureaus; 

- Je onderhoudt goede contacten met stakeholders, partners en media; 
- Je evalueert scherp, onderzoekt het daadwerkelijk effect van jouw acties en draagt bij aan een 

continue verbeterproces; 
- Je stelt samen met je collega's jaarlijks een contentkalender op en ontwikkelt samen met externe 

bureaus (corporate) online en offline campagnes en voert deze uit; 

Jouw profiel   

Jij bent een betrokken communicatie professional die staat te popelen om met een frisse blik en 
energie de pr & communicatie-activiteiten van vfonds naar een volgend niveau te tillen en verder te 
professionaliseren. Je bent creatief, ondernemend en weet vanuit jouw expertise de bekendheid van 
vfonds te vergroten. Je hebt oprechte interesse in de missie en doelstellingen van vfonds en idealiter 
ook affiniteit met het werkveld. Je past goed bij vfonds als je een zelfstarter bent. Je de dingen nóg 
beter wilt doen en het leuk vindt om nieuwe wegen te bewandelen als het om communicatie gaat.  

 

 

 



Verder:  

- Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en minstens 5 jaar werkervaring in een 
soortgelijke functie; 

- Je hebt een creatieve en vernieuwende blik op communicatie en denkt en handelt multimediaal; 
- Je kunt conceptueel, strategisch en analytisch denken; 
- Je hebt ervaring met projectmanagement en merken bouwen; 
- Je bent communicatief en buitengewoon sterk in woord en schrift; 
- Je hebt ervaring met het aansturen van en samenwerken met bureaus; 
- Je werkt planmatig, nauwkeurig en gestructureerd. Je kunt snel schakelen en hebt een echte can-

do mentaliteit; 
- Je inspireert anderen en werkt vanuit een cultuur waarbij kwaliteit en vertrouwen voorop staan. 

Wat mag je van ons verwachten?  

- Een kleine organisatie, met korte lijnen en veel ruimte voor eigen inbreng;  
- Een afwisselende baan op basis van een dienstverband voor 32 uur met marktconforme 

arbeidsvoorwaarden;  
- Deze functie wordt beloond volgens schaal 10 van de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van 

opleiding en ervaring minimaal 3.285 en maximaal 5.277 per maand op basis van een 36-urige 
werkweek). Het dienstverband is voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging;  

- Een persoonlijk loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;  
- Mogelijkheid tot flexibel en gedeeltelijk thuiswerken;   
- Een werkplek 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 de afdeling communicatie via het algemene telefoonnummer van vfonds 
030 – 200 68 33 of per e-mail via communicatie@vfonds.nl.   

Pas je in het hierboven geschetste profiel? Stuur dan je motivatie en cv naar 
communicatie@vfonds.nl.  Onder vermelding van sollicitatie adviseur PR & Communicatie. Reageren 
kan tot en met 9 januari 2023. We beogen de vacature zo snel mogelijk in te vullen, afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de kandidaat. De eerste gesprekken vinden plaats op 16 januari 2023. De 
daaropvolgende gesprekken vinden plaats op maandag 23 januari. Een case maakt deel uit van de 
procedure.  

Wij hechten grote waarde aan diversiteit binnen het team en nodigen daarom nadrukkelijk mensen 
van alle oriëntaties en achtergronden uit om op deze vacature te reageren.    

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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