Wij blijven groeien! Daarom hebben wij jou hard nodig. Om
krachtig communicatieadvies te geven, heldere stukken te
schrijven en creatieve concepten te bedenken en te realiseren.
Maar ook om jouw kijk te geven op ons groeiende bureau.
Mogen we jou binnenkort collega noemen?

Communicatieadviseur
24 tot 32 uur per week
Van harte welkom!
We zoeken een professional die weet hoe het reilt en zeilt in de communicatiewereld, bij voorkeur aan
bureauzijde. Een ervaren adviseur die doordacht en praktisch advies geeft, sprankelende ideeën heeft,
zelfstandig werkt en die vlot en overtuigend schrijft. Ben jij dat? Dan nodigen we je graag uit voor een
gesprek op ons fijne kantoor. Want jouw kennis en ervaring vinden we belangrijk, maar jouw karakter
misschien nog wel meer! We ontdekken graag of jouw DNA matcht met dat van ons. Of je net zo’n
enthousiaste en positieve creatieveling bent. Of je snel schakelt en aan een half woord genoeg hebt. Of je
net als wij geen concessies doet aan kwaliteit en graag een stapje extra zet voor een nóg beter resultaat.
En of je ook graag bouwt aan een goede relatie met klanten en met ons! We zijn benieuwd om van jou te
horen waar jij goed in bent en wat jou blij maakt. En wij vertellen jou natuurlijk alles wat je maar wilt weten
over ons bureau.

Dit ga je doen
• Je maakt onze klanten blij met jouw deskundige advies en praktische communicatieplannen. Ook het
maken van duidelijke voorstellen en offertes hoort daarbij.
• Met jouw creatieve geest bedenk je aansprekende concepten die onze klant omver blazen.
• Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de communicatiemiddelen die we bedenken er ook echt komen,
binnen de afgesproken tijd en budget. Dat betekent dus ook dat je goed kunt plannen en je uren bewaakt.
• Als schrijftalent bedenk je pakkende pay-offs, zet je een interessant artikel op papier en tover je wollige
beleidsteksten om tot een lekker leesbaar verhaal.
• Met het grootste gemak gebruik je online tools en je kent de mogelijkheden van nieuwe
communicatiemiddelen.

Wij zijn
Zuiver C!

Wij zijn een bruisend communicatiebureau
met fijne klanten in het onderwijs en de zorg.
We barsten van de energie en overtreffen de
verwachtingen van onze klanten. Dat doen we
met een klein kernteam en met een vaste groep
zelfstandige professionals. Een dag is nooit
hetzelfde. Om je toch een beeld te geven van
ons werk, geeft directeur en communicatie
adviseur Andrea een inkijkje in haar werkweek.

Wat krijg je?
In de eerste plaats krijg je de meest bruisende baan van Nederland. Daarnaast krijg je fijne en deskundige collega’s
die keihard werken, maar die ook oog hebben voor elkaar en houden van gezelligheid. Jouw verjaardag en andere
feestdagen gaan niet ongemerkt voorbij en elke dag is er goede koffie en een lekkere lunch op ons kantoor in
Vught. Je salaris hangt af van je ervaring, maar is in elk geval marktconform of zelfs beter. Je krijgt een laptop in
bruikleen en een telefoon- en reiskostenvergoeding. En je krijgt een financiële bijdrage om zelf je pensioen te
regelen. Verder heb je 25 vakantiedagen per jaar en ben je grotendeels flexibel in waar en wanneer je werkt.

We kijken naar je uit!
Denk je dat we een goede match zijn? Laat het ons weten! Stuur je motivatie en cv naar andrea@zuiver-c.nl. Heb je
vragen over deze vacature? Bel Andrea Hodzelmans, 06 - 51 66 80 84. Zij vertelt je graag meer.
We zijn specifiek op zoek naar mensen die ons kernteam willen versterken voor minimaal 24 uur per week. Ben je
zzp’er en wil je dat blijven, dan past deze vacature niet bij jou. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen
we niet op prijs.

Zuiver C in
5 woorden
Bruisend
Wij brengen beweging en energie

Zuiver
Een eerlijk verhaal en heldere taal

Aandacht
Oog voor mensen en details

Vakmanschap
Van stevig advies tot creatieve middelen

Betekenisvol
Kennis van onderwijs en publieke sectoren

Taalstraat 40C
5261 BE Vught
06 51 66 80 84
info@zuiver-c.nl
www.zuiver-c.nl

