
 
Ben jij een gedreven communicatiespecialist die weet hoe je bewoners goed kan bereiken? Heb jij 

affiniteit met wonen en met de regio Amsterdam? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

!WOON helpt bewoners in Amsterdam en omstreken met al hun vragen en problemen op het gebied 

van wonen. Ook adviseren we over verduurzaming en energiebesparing. We ondersteunen huurders, 

eigenaar-bewoners en bewonersgroepen. We doen dat met zo’n 115 medewerkers en ruim 200 

vrijwilligers.  

Voor onze organisatie zoeken we een 

Allround communicatieadviseur voor 24 – 32 uur per week 

Wat ga je doen?  

Je levert een belangrijke bijdrage aan het opstellen én uitvoeren van de communicatiestrategie. Je 

bewaakt het organisatieprofiel en de kwaliteit van onze communicatie-uitingen, denkt mee over de 

presentatie van projecten, marketing van diensten en projecten en ontwikkelt publiekscampagnes. Je 

schrijft en redigeert teksten voor de website en voor andere media en organiseert daar 

beeldmateriaal bij. Je levert ook een bijdrage aan de interne communicatie. 

Wie ben jij? 

We zoeken iemand met een afgeronde opleiding op het gebied van communicatie en met ervaring in 

een vergelijkbare functie. Je hebt ervaring met een scala aan mediamiddelen en weet deze ook per 

doelgroep in te zetten. Je vindt het leuk om collega’s te helpen om hun activiteiten en projecten 

goed voor het voetlicht te brengen. Je beschikt over een vlotte pen en hebt ervaring in het schrijven 

en redigeren van teksten voor uiteenlopende doelen. Ook heb je kennis van trends en tools voor 

digitale storytelling en content marketing. 

Wat bieden wij? 

Naast deze leuke baan bij een informele organisatie met goede ontwikkel- en opleidingsmogelijk-

heden krijg je van ons het volgende: 

• Een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling; 

• Veel ruimte voor eigen initiatief; 

• Een prettige, informele werksfeer met bevlogen collega’s; 

• Een bruto salaris van € 3.185 tot € 4.927 bij 36 uur; 

• Een individueel keuzebudget van minimaal 18,5% van je salaris en uitstekende 

arbeidsvoorwaarden, waaronder een persoonlijk loopbaanbudget van 1,5% van je 

maandsalaris; 

• Een reiskostenvergoeding als je meer dan 10 km van het werk woont en een goede 

pensioenregeling. 

Enthousiast geworden? 

Wacht dan niet langer en solliciteer zo snel mogelijk in de vorm die jij wilt, maar natuurlijk voldoen 

een sollicitatiebrief en CV ook. Die kan je sturen naar solliciteren@wooninfo.nl t.a.v. Jantien van de 

Geer. 

Wij laten op korte termijn weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

Heb je vragen? 

Neem dan contact op met Evert Bartlema (directeur, tel. 06-24150599) of Tjerk Dalhuisen 

(teamleider, tel.: 06-14699126). 
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