WIJ ZIJN STADLANDER
De grootste verhuurder van woningen in Zuid West Brabant en Oost Zeeland. We willen weten wat er leeft en speelt in
en om de woningen die we verhuren in dorpen en steden. Met die kennis, verbeteren we met woord en daad de
wereld waarin onze huurders leven. We dagen andere maatschappelijke organisaties met en namens onze huurders uit
om ook in actie te komen. Mensen onder dak, mensen volwaardig lid van de samenleving, mensen gelijkwaardig en
zelfstandig. Dat zijn onze idealen. Stadlander is een gezond en toekomstig bedrijf, met een prima vastgoedportefeuille.
We willen bondgenoot zijn van onze huurders, om de wereld waarin zij leven actief te kunnen verbeteren.
STADLANDER ZOEKT EEN:

senior communicatieadviseur
die helpt onze positionering te versterken

Als senior communicatieadviseur geef je beeld, woord en geluid aan de positie die Stadlander wil innemen. Je
formuleert de communicatiestrategie en neemt bestuur, directieteam en de rest van de organisatie bij de hand bij de
uitvoering. Je kiest de communicatiemiddelen die passen bij onze positie en bewaakt dat ze doelgericht worden
ingezet. Je regisseert wie waarover het woord voert en bewaakt de continue zichtbaarheid van de organisatie.
Je snapt de waarde van voortdurend contact met onze huurders en bewoners en bewaakt dat we voortdurend weten
wat er speelt in en rond onze woningen. Je bent aanjager en innovator van dat contact en weet telkens opnieuw een
podium te vinden voor de thema’s die bewoners raken.
Je weet collega’s, managers, bestuurder en toezichthouders te enthousiasmeren voor je aanpak én weet ze in te
zetten als expert, woordvoerder of ambassadeur van Stadlander.
En verder:
 Signaleer en analyseer je maatschappelijke trends en issues die Stadlander en haar huurders raken en adviseer je
hierover (gevraagd en ongevraagd) de bestuurder.

 Onderhoud je een relevant maatschappelijk netwerk, waarin je namens Stadlander het woord voert, toelichting
geeft en podia creëert voor collega’s.
 Ondersteun je collega's in hun rol van betrokken ambassadeur en woordvoerder door hun communicatiebehoeften
te zien en deze te vertalen naar succesvolle communicatiecampagnes.
 Coördineer en prioriteer je de werkzaamheden binnen het team dat op dit moment uit drie personen bestaat.
DE COMMUNICATIE- / REPATUTIESENIOR DIE WE ZOEKEN

Is een senior in het vakgebied communicatie en heeft een relevante opleiding en ruime ervaring met communicatie en
adviseren van bestuur en directie. Je hebt aantoonbare ervaring met communicatiecampagnes en laat aansprekende
eigen voorbeelden zien.
Je doorgrondt het speelveld van Stadlander, zet daarin een koers uit en richt onze communicatieactiviteiten.
En verder:
 Wil je alles weten van volkshuisvesting en vertaalt ontwikkelingen naar communicatieve kansen.
 Ben je betrokken bij huurders en inspireert ons in hoe we ons bondgenootschap laten zien.
 Heb of ken je het DNA van ons werkgebied. Je hebt daarin een netwerk of laat overtuigend zien dat te kunnen
opbouwen.
JIJ:

Zoekt en ziet voortdurend kansen om Stadlander zichtbaar te maken en doet dat ook. Je snapt onze ambitie en kunt
snel aangeven welk gedrag en welke communicatie daarbij passen.
Je staat stevig in je schoenen, weet te overdenken en hoe je invloed uitoefent. Je verbindt je op een natuurlijke
manier collega's, huurders en belanghouders.
Je bent zelf-regisserend en hebt een optimistische, inspirerende en enthousiasmerende instelling.
WAT BIEDEN WE?

Wij bieden een uitdagende functie met veel eigen inbreng en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. De functie is
gewaardeerd in schaal L (max € 6.068).
We hebben een mooie pensioenregeling bij SPW, een reiskostenvergoeding en (afgestemd op je levensfase)
verschillende mogelijkheden op het gebied van flexibel werken. Daarnaast bieden we je in je verdere professionele
ontwikkeling ruime ondersteuning.
We starten met een contract van één jaar voor 36 uur per week. Daarna behoort een contract voor onbepaalde tijd tot
de mogelijkheden
OVER ONS

Wij combineren gemoedelijkheid met werklust. Dat zie je terug in onze kernwaarden samenwerking, trots, ambitie,
professionaliteit en betrokkenheid. Deze bouwstenen zijn belangrijk in waarom en hoe we dingen doen en zorgen voor
inspiratie en een sterke bedrijfscultuur. Daarnaast beseffen we dat legitimatie en verankering in de samenleving de
belangrijkste waarden zijn waaraan moet worden gewerkt. Kijk vooral hier ook nog even naar dit filmpje.
ZOEKEN WIJ JOU?

Reageer dan door je cv en motivatiebrief te uploaden via deze link. Reageren kan tot en met 8 april, want op 15 april
staan de eerste selectiegesprekken gepland en op 23 april zien we kandidaten graag voor een tweede keer. Je
reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en overige correspondentie
HEB JE VRAGEN OVER DE FUNCTIE OF PROCEDURE?

Stuur dan een mail naar P&O@stadlander.nl en wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk wordt teruggebeld. Het
verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure.
Noot voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf.
Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig.

