Wij zoeken een

Communicatieadviseur (0,7 fte – 28 uur per week)
Spreek jij je uit over de voordelen terwijl je weet dat er vooroordelen zijn?
Ingewikkelde zin? Klopt. Ons werk is ook ingewikkeld.
Je solliciteert niet voor niets op de vacature voor een communicatieadviseur op de enige
kerncentrale van Nederland.
Jij herkent de grote kansen van kernenergie; voor ons klimaat en onze welvaart. Jij weet
die over te brengen met respect voor wie anders denkt. Binnen onze organisatie werk je
samen met ons technisch toptalent en je weet wat hen beweegt.
Weet je uitgedaagd
Het is geen baan van 9 tot 5. Eerder een baan die jou 24/7 bezighoudt. We vragen veel
van je algemene ontwikkeling. We gebruiken speciale technologie en de politieke lading
van ons werk is groot. Je volgt de actualiteit via oude én nieuwe media, kent de trends en
je anticipeert creatief op ontwikkelingen die jij ziet.
Weet je gewaardeerd
Jij vertaalt jouw kennis en kunde naar advies over de te volgen strategie voor zowel de
interne als de externe communicatie. Je adviseert de directie en onze managers. Je bent
overtuigend zonder te drammen.
Ook help je zelf keihard mee om de boodschap over te brengen naar onze medewerkers
en de samenleving. Je hebt een vaardige pen en je bent een aantoonbaar effectieve
woordvoerder. Eentje die weet wanneer hij/zij moet luisteren of moet spreken.
Daarbij werk je graag samen met onze (technische) collega’s en (externe) creatieven. Je
hebt ruime ervaring met de productie en de inzet van effectieve communicatiemiddelen.
Jouw verdere bagage
Een afgeronde HBO-opleiding Communicatie en minimaal twee jaar relevante
werkervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt naast uitstekende Nederlandse
taalbeheersing ook goede kennis van de Engelse taal. Je hebt aantoonbare ervaring als
woordvoerder. Je bent diplomatiek en doortastend en uitstekend op de hoogte van wat
jouw vakgebied aan mogelijkheden biedt.
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Het betreft een functie in EPZ-klasse 11.
Je kunt tot en met 23 februari a.s. op deze vacature reageren.
Voor meer informatie bel je met Monique Linger, Communicatiemanager (telefoonnummer
0113-356500 of 06-29018961).
Stuur je uitgebreide CV en motivatie naar de afdeling HR via de link vacatures@epz.nl

