Vacature Medewerker Communicatie (m/v)
16 uur per week

BOGO is continu in ontwikkeling en heeft mooie ambities. Deze ontwikkelingen hebben effect op onze
werkprocessen en raken ook het vakgebied communicatie. Om communicatie verder te professionaliseren binnen
onze organisatie, zijn we op zoek naar een Medewerker Communicatie.
Functie
Als medewerker Communicatie ben je verantwoordelijk voor het plannen, ontwikkelen, coördineren en
controleren van onze marketing- en communicatieactiviteiten. Zowel intern als extern. Deze functie is nieuw bij
BOGO. Dat betekent dat je de ruimte krijgt om de functie naar eigen inzicht vorm te geven. Je helpt en denkt mee
over een goede basis voor alle communicatie, nu en in de toekomst.
Als Medewerker Communicatie ben je dé communicatiespecialist binnen BOGO en ondersteun je de diverse
teams. Je werkt samen met een leuk en betrokken team van collega’s die hart hebben voor de brandweer en het
brandweeronderwijs.
Taken
Je bent verantwoordelijk voor zowel uitvoerende als adviserende taken, zoals:
 Je beheert de website en schrijft en publiceert webteksten en nieuwsartikelen
 Je maakt aansprekende content voor onze socialmedia-kanalen en nieuwsbrieven
 Je ontwikkelt communicatieplannen en zorgt voor de uitvoering hiervan
 Je ontwikkelt interne en externe communicatiemiddelen en weet deze optimaal in te zetten
 Je bewaakt de huisstijl en onderhoudt contacten met leveranciers
Functie-eisen
We zijn op zoek naar een communicatiemedewerker die van aanpakken weet. Door goed te luisteren naar de
wensen van onze doelgroepen én je collega’s signaleer je communicatieve kansen. Wat verwachten we van je?
 Je hebt een afgeronde hbo-opleiding communicatie
 Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie
 Je ziet het als een uitdaging om communicatie binnen BOGO verder te professionaliseren
 Je bent in staat de boodschap van een communicatie-uiting effectief tot uitdrukking te brengen
 Je kent de mogelijkheden van nieuwe en sociale media en verdiept je in de ontwikkelingen
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een vlotte pen
 Je bent gestructureerd en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
Over BOGO
Stichting Brandweeropleidingen BOGO verzorgt brandweeropleidingen binnen de provincies Overijssel,
Gelderland en Flevoland. Elk jaar leiden we zo’n 2.000 cursisten op voor verschillende functies binnen de
brandweer, tot en met het niveau bevelvoerder.
Wat we bieden
Je krijgt de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan deze nieuwe functie. En kunt rekenen op een
afwisselende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie van Medewerker Communicatie is
indicatief gewaardeerd in schaal 8 van de CAR-UWO. Dat komt overeen met minimaal € 2.335,- en maximaal €
3.376,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Je werkt vanuit onze locatie in Hattem.
Interesse?
Zoeken we jou? Solliciteer dan vóór maandag 10 september 2018 via sollicitaties@bogo.nl. We zijn benieuwd
naar je motivatie en je cv. Wil je meer weten over deze functie? Mail dan ook naar het genoemde mailadres.
Afhankelijk van de geplande vakanties reageert één van de collega’s op je e-mail.

