
COMMUNICATIEMEDEWERKER, 32 UUR P/WK, EXODUS NEDERLAND
(standplaats Leiden)

Ontwikkelen, realiseren en implementeren van alle interne en externe communicatie voor de

hele organisatie.

Je beheert en stuurt de interne- en externe communicatiekanalen aan zoals bijvoorbeeld de

website, de socialemediaplatforms, de interne en externe nieuwsbrieven en het intranet.

Produceren en uploaden van content in tekst en beeld over ons werk, evenementen,

fondsenwervende activiteiten en nog veel meer voor online en offline kanalen zodat die altijd

actueel zijn.

Samenwerken met en verbinden tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie: de

Exodushuizen, het ambulante werk, de afdeling Vrijwilligers & Kerkzaken, het

verenigingsbureau. 

Je zorgt ervoor dat alles wat je maakt in lijn is met de kernwaarden van Exodus.

Wat ga je doen? 
Ben jij een ervaren communicatieprofessional, beschik je over een open blik en

doorzettingsvermogen, heb je een focus op verbinding en wil je met ons bouwen aan nieuw

perspectief voor onze doelgroep en organisatie? 

Als communicatiemedewerker richt jij je op de volgende zaken:

Jij bent scherp en je hebt een uitstekend taal- en beeldgevoel. Je hebt weinig aansturing nodig en

durft zelf met creatieve ideeën te komen. Sociaal en empathisch weet jij uiteenlopende

initiatieven probleemloos te vertalen naar diverse doelgroepen en verschillende kanalen. Jij weet

hoe communicatie een verbindende rol vervult bij het waarmaken van de organisatie-ambities

en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.

 

Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 350 professionals

en 1700 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun

familieleden.  
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Je beschikt over minimaal hbo-opleiding, bij voorkeur op het

gebied van communicatie. 

Je hebt uitgebreide online-ervaring. Zo heb je met de meeste

CMS-systemen wel eens in de praktijk gewerkt, kun je digitale

nieuwsbrieven opmaken in gangbare systemen en voel je je als

een vis in het water van alle grote socialmediakanalen. 

Je bent creatief, proactief en leergierig. 

Je beheersing van de Nederlandse taal is uitmuntend en je bent

allergisch voor taalfouten.

Een uitdagende, afwisselende en leerzame werkomgeving en een

waarden gedreven maatschappelijke organisatie

Veel ruimte voor eigen inbreng

Salaris conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke

ontwikkeling, Loopbaan Budget (LBB) en een Individueel Keuze

Budget (IKB).

Wat vragen wij van jou?

Wat bieden wij jou? 

Geïnteresseerd? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door

de functieomschrijving, neem dan contact met ons op. Informatie

over de functie-inhoud wordt verstrekt door dhr. J van Gils,            

 tel. 071 516 19 50.

Reacties met CV vóór 21 mei 2021 aan Jan van Gils per mail via
po@exodus.nl. 
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar

iedereen zich thuis voelt. 

Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl of bekijk onze social media

ExodusNL

exodusnederland

exodus-nederland

ExodusNederland
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