Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s
aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen
verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent
voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag
meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand
van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.
Op de afdeling Bedrijfsvoering voor het Team Organisatie zijn wij op zoek naar een

Communicatieadviseur (28-36 uur)
Je bent mede verantwoordelijk voor het gehele communicatie pakket, van A tot Z.
Je creëert prachtige content over onze taak in milieu en natuur. Zet jij onze specialistische
medewerkers intern en extern in de kijker? Werk mee aan het beschermen van de
leefomgeving en solliciteer.
Wat ga je doen?
• Je werkt aan de zichtbaarheid en uitstraling van onze
inzet voor milieu en natuur in Haaglanden en ZuidHolland.
• Je optimaliseert de interne communicatie, waaronder
het nieuwe intranet in samenwerking met de
collega’s.
• Je signaleert waarin je ondersteuning kunt aanbieden
in zowel interne als externe communicatie.
• Je ondersteunt de projecten van het primaire proces
en bedrijfsvoering.
• Je verzorgt onze uitstraling intern en extern tot in
de puntjes: van nieuwsberichten, social media,
fotogebruik, jaarverslagen tot de officiële
bekendmakingen in de lokale kranten.
• Je gaat aan de slag in het projectteam om de nieuwe
website te realiseren.
• Je gaat samenwerken met een senior
communicatieadviseur in een team met meerdere
disciplines (waaronder P&O).

Wat vragen wij van jou?
• hbo-diploma communicatie.
• Minimaal vijf jaar werkervaring als
communicatieadviseur (tweede carrièrestap).
• Politiek bestuurlijke interesse en sensitiviteit.
• Uitstekende adviesvaardigheden inclusief geduld.
• Creativiteit en humor.
• Goed en foutloos schrijven.
• Pragmatisme en oog voor kwaliteit en details.
• Goed plannen en organiseren.
• Enthousiasme, een open en directe manier van
communiceren en klant- en servicegerichtheid.
Wat krijg je daarvoor terug?
• Bevlogen en betrokken collega’s die op hun kracht
en interesses worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Een salaris van maximaal € 4.494,- (salarisschaal 10).
• Een maandelijkse opbouw van je Individueel Keuze
Budget.
• Ov-chipkaart voor woon-werkverkeer of
fietsvergoeding.
• Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.

Kom jij ons team versterken?
Mail dan voor 5 oktober 2020 jouw motivatie en cv voor deze vacature naar vacatures@odh.nl. De eerste gesprekken
zijn gepland op dinsdag 13 en donderdag 15 oktober 2020.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Marissa de Jong-Krul (Communicatieadviseur/woordvoerder): 06 46 84 70 48 of Laura Scholten (P&Oadviseur): 06 528 84 231.

