De afdeling Communicatie en Fondsenwerving van het bureau van vereniging
samenwerkingsverband Exodus Nederland is ter versterking van haar team op zoek naar
een:

Communicatie medewerker
32 uur per week
Standplaats: Leiden

Wat ga je doen?
Op deze afdeling werken vier parttime medewerkers die dagelijks zorg dragen voor de
zichtbaarheid van (de diensten) van Exodus. Van jou vragen we initiatieven te ontplooien
en de relatie te beheren met onze interne doelgroepen zoals medewerkers, de vijf
stichtingen, vrijwilligers en kerken. Je gaat onder andere persvoorlichting doen en media
contacten onderhouden. Als laatste vragen wij je om nieuwe connecties te zoeken met
het bedrijfsleven en mogelijkheden voor samenwerkingen te ontdekken.

Vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland is een landelijke
forensische zorgaanbieder, waar vijf stichtingen bij zijn aangesloten die (ex-)
gedetineerden en hun familie begeleiden bij de terugkeer in de samenleving. We geven
ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-) gedetineerden die zelfstandig wonen,
maar ook aan (ex-)gedetineerden die tijdelijk in een Exodushuis verblijven om te werken
aan hun toekomst. Bijna 1.700 vrijwilligers zijn een maatje voor gedetineerden, exgedetineerden en hun familieleden.
Het verenigingsbureau faciliteert de vijf aangesloten stichtingen bij hun werk op het
gebied van beleid, personeelszaken, planning en control, communicatie en
fondsenwerving, aanmelding.

Wat vragen wij van jou?






Afgeronde opleiding Communicatie, minimaal HBO;
Kan zowel in teamverband als solo goed functioneren;
Aantoonbaar werkervaring in communicatie branche;
Wordt enthousiast van het leggen van nieuwe contacten en het onderzoeken van
samenwerkingsmogelijkheden;
Extraverte persoonlijkheid.

Wat bieden wij je?




Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;
Salaris conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB) en Vitaliteituren, een
Individueel Keuze Budget (IKB).

Solliciteren?
Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Marloes Berings of Pauline van
der Heijden, van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Reacties met CV en
motivatiebrief kun je sturen vóór 28 juni 2019 naar het e-mailadres: po@exodus.nl
t.a.v. Marloes Berings.

