Vacature
De NPV zet zich al meer dan 35 jaar in voor de beschermwaardigheid van het leven. Dit doet zij vanuit
Bijbelse waarden en normen. De vereniging telt ca. 53.000 leden en heeft een netwerk van 75 lokale
afdelingen met in totaal ruim 6.000 vrijwilligers.
Wij zoeken een gedreven en creatieve

communicatieadviseur m/v
voor 28 uur per week
die het als een uitdaging ziet de NPV-missie op een eigentijdse en aansprekende wijze uit te dragen naar
haar achterban en de samenleving.
Wat je doet
- Samen met collega’s communicatiebeleid voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren
- Kansen en ontwikkelingen op het gebied van communicatie signaleren en vertalen naar concrete acties
- Directie en collega’s adviseren over de communicatie rond activiteiten en projecten
- Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen volgen
- Eindredactie voeren van het ledenmagazine ZORG en tekst van andere uitingen schrijven/redigeren
- Contacten met de media onderhouden
Wat wij vragen
- Hartelijke instemming met de christelijke missie van de NPV
- Relevante opleiding op het gebied van communicatie en marketing (minimaal hbo-niveau) en bij
voorkeur ervaring op dit terrein; ervaring met het voeren van eindredactie is een pre.
- Sterke schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, resultaatgerichtheid en creativiteit
- Visie en praktische vaardigheden met betrekking tot de inzet van (digitale) communicatiemiddelen en
sociale media
Wat wij bieden
- Samenwerking in een betrokken, professioneel team
- Een prettige werkplek met Veenendaal als uitvalsbasis
- Passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (cao Sociaal Werk)
Meer informatie of direct solliciteren?
Meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Diederik van Dijk, directeur, via (0318) 54 78 88 of
dvandijk@npvzorg.nl. We ontvangen je sollicitatie met motivatie, vergezeld van je CV graag uiterlijk
18 mei a.s. via sollicitaties@npvzorg.nl. Sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 23 mei 2019.
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