
                                                                                                                       

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Als nabije buur staan wij ervoor dat onze huurders prettig kunnen wonen in een woning die betaalbaar en passend is, in een 
woon- en leefomgeving waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. De menselijke maat staat voor ons centraal. Dat betekent 
dat wij dicht bij de huurders staan, het gezicht in de wijk en buurt zijn en vraagstukken van onze huurders in beeld hebben. Zo 
kunnen we, waar nodig, maatwerk aan onze huurders leveren. Dit alles doen wij met 26 enthousiaste medewerkers in de 
gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. 

Wij zijn op zoek naar een 

Communicatieadviseur (v/m) voor 28 uur per week 

Als communicatieadviseur werk je aan de identiteit en het imago van Rhenam Wonen. In deze veelzijdige zelfstandige functie 
ben je verantwoordelijk voor de communicatie strategie, het beleid en ook de operationele activiteiten. Het ene moment denk 
je na over reputatie vraagstukken en het andere moment ben je druk bezig met het organiseren van een bijeenkomst. 

Wat ga je doen? 
• Stelt de huurders en woningzoekenden, onze klanten, centraal in alle communicatie-uitingen. 
• Werkt nauw samen met collega’s aan projecten die met name gericht zijn op het energiezuinig bouwen, nieuwbouw, 

onderhouden en renoveren van woningen daarbij zorg je voor een aansprekende en tijdige uitvoering van de 
communicatieplannen. 

• Draagt zorg voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het PR- en communicatieplan en het up-to-date houden van 
het communicatienetwerk. 

• Signaleert tijdig ontwikkelingen binnen de organisatie en de markt op het gebied van communicatie. 
• Zorgt dat de ambities uit ons jaarplan zowel intern als extern goed worden uitgedragen. 
• Speelt een belangrijke rol bij de implementatie van het Klantportaal en probeert door middel van acties zoveel mogelijk 

huurders gebruik te laten maken van het portaal. 
• Verzorgt externe communicatieactiviteiten, zoals presentaties, klantenpanels, redactie van het bewonersblad, folders, 

website en social media. 
• Meet de tevredenheid van klanten over de communicatie en doet verbetervoorstellen om de volgende keer een nog 

beter resultaat neer te zetten. 
• Wekt de belangstelling van klanten van Rhenam Wonen door het schrijven en opzetten van on- en offline campagnes, 

acties, maakt een nieuwbouwproject en communicatieplan op basis van het projectplan. 
• Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het crisiscommunicatieplan. 
• Adviseert, informeert en ondersteunt de directie en de leden van het MT over het interne- en externe communicatie- 

beleid en relatiebeheer richting klanten, afgeleid van de strategische doelstellingen van Rhenam Wonen. 
 
Wie ben jij? 
Een proactieve collega die zich betrokken voelt bij de huurder en volkshuisvesting, zich thuis voelt binnen een organisatie die 
de kernwaarden betrokken, aanspreekbaar, wendbaar en daadkrachtig belangrijk vindt. Je bent een inspirerende 
persoonlijkheid die ervan houdt te verbinden, een kritische blik heeft, van strategie naar uitvoering kan schakelen en pakt 
uitvoerende werkzaamheden op. Samenwerken en eigenaarschap tonen staat bij ons hoog in het vaandel.  Je hebt een 
relevante opleiding op HBO niveau richting communicatie en werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent ondernemend en 
denkt in mogelijkheden. Je bent accuraat, flexibel, klant- en omgevingsgericht en communicatief zeer vaardig, zowel 
mondeling als schriftelijk. Je neemt daar waar nodig je verantwoordelijkheid en je durft beslissingen te nemen.  

Wat bieden wij? 
Een afwisselende functie met veel eigen verantwoordelijkheid. Onze cultuur is gericht op gelijkwaardigheid en wij kennen een 
open en platte organisatiestructuur. We zetten net dat stapje extra voor elkaar als de situatie daarom vraagt. Het salaris wordt 
vastgesteld conform de CAO Woondiensten, schaal I. Een dienstverband voor de periode van één jaar en dat bij gebleken 
geschiktheid omgezet wordt in een vast dienstverband.  

Geïnteresseerd? 
Mail jouw motivatie met cv aan info@rhenam.nl t.a.v. Carine Kuipers-Despomare. Wil je meer informatie over deze functie? 
Neem dan contact op met Carine Kuipers-Despomare via (06) -  124 027 01. Deze vacature wordt tegelijk intern uitgezet. 
Interne kandidaten hebben bij passende geschiktheid voorrang op externe kandidaten. Voor meer informatie over Rhenam 
Wonen verwijzen wij je graag naar onze website www.rhenam.nl 
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