
 
Heerlen STAND-BY! is op korte termijn op zoek naar een:  

Communicatieadviseur m/v 
(16 uur per week) 

 

De functie 
Is geen communicatievraagstuk gek genoeg voor jou? Hou jij moeiteloos alle (grote en 
kleine) ballen in de lucht? Vind je het leuk om in een innovatieve omgeving te werken, kom 
dan werken als communicatieadviseur bij Heerlen STAND-BY!! 
 
In de functie van communicatieadviseur ben je op zowel strategisch als op meer operationeel 
niveau actief en hou je je onder andere bezig met: 

 advies geven over diverse communicatie vraagstukken met betrekking tot interne 
communicatie, corporate communicatie, intranet en website, social media en huisstijl; 

 ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie en communicatieplannen; 
 (door)ontwikkelen van on- en offline communicatiemiddelen; 
 ondersteunen bij grotere bijeenkomsten; 

 
Je werkt hierbij nauw samen met managementteam van STAND-BY!, JenS en andere 
samenwerkingspartijen. Voor de meer praktische zaken werk je samen met de 
communicatiemedewerker (8 uur per week beschikbaar). 
 

Wie zoeken wij?  
 Je bent een adviseur die het communicatie vak verstaat; je hebt enkele jaren ervaring 

als communicatieadviseur; 
 Je beschikt over een afgeronde HBO op het gebied van communicatie; 
 Je kunt snel schakelen en prioriteiten stellen;  
 Je kunt goed luisteren en je moeiteloos verplaatsen in je klant;  
 Je bent sociaal en communicatief vaardig, creatief, proactief en resultaatgericht;  
 Vanzelfsprekend zijn je adviezen en schrijfstijl helder en duidelijk; 
 Je hebt affiniteit met het Sociaal Domein; kennis van het welzijnswerk en de Wmo is 

een pré. 

De coöperatie Heerlen STAND-BY! 
Heerlen STAND-BY!  is een coöperatie die gevormd wordt door verschillende organisaties. 
Het is een coöperatie van 10 welzijns-en zorgorganisaties die in Heerlen sinds 2017 in het 
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteuning biedt aan 
volwassenen. Leden van de coöperatie zijn: Alcander, Cicero, Levanto, Meander, 
Mondriaan, Novizorg, Radar, Relim/Schoon GMS, SGL en Triade. STAND-BY! heeft als 
belangrijke opdracht het zorgaanbod te transformeren en te innoveren met als doel het 
creëren van duurzame oplossingen voor onze burgers die op een efficiënte wijze 
georganiseerd zijn. 



 
Voor meer informatie over Heerlen STAND-BY kun je terecht op de website 
https://heerlenstandby.nl  

 

Praktische informatie 
De communicatieadviseur STAND-BY komt in dienst van een van de leden van de 
coöperatie Heerlen STAND-BY! Je werkt vanuit deze organisatie voor STAND-BY! 
 
Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Peggy Weelen, directeur 
Heerlen STAND-BY, 06-39875342. 
 
Wil je solliciteren? Stuur dan een brief met CV naar Gaby Janssen-Stachowiak: 
g.janssen@heerlenstandby.nl.  
 
Reageren kan tot en met 16 juli 2021.  

 

 


