VACATURE COÖRDINATOR COMMUNICATIE DE DRIE NOTENBOOMEN
0.6/0.8 FTE – AMSTERDAM
Ben jij een organisatietalent met gevoel voor taal en oog voor detail? Zijn 'meedenkend',
'accuraat' en 'proactief' woorden die jou omschrijven? En wil je jouw talent inzetten om
verschil te maken in de zorgwereld? Dan bieden wij je een mooie kans. Wij zoeken namelijk
per direct een energieke Coördinator Communicatie om de werkzaamheden en projecten
van onze afdeling Marketing & Communicatie te ondersteunen.
Wat ga je doen?
• Je coördineert het gebruik van de communicatiekalender en bewaakt de voortgang in
de contentproductie.
• Je bent de vraagbaak voor de afdeling voor zowel interne als externe aanvragen. Je
beoordeelt deze vragen en pakt ze eventueel zelf op of zet ze uit bij de juiste persoon.
• Je verspreidt content over onze organisatie en de verschillende franchiseformules via
onze websites, nieuwsbrieven, social media, persberichten, brochures, advertenties en
intranet.
• Je houdt de marketingtoolkit voor franchisenemers up-to-date (zoals drukwerkmaterialen,
eigen vestigingswebsite, promotiematerialen).
• Je zorgt ervoor dat de beeldbank helder ingericht wordt en actueel en compleet is.
• Je bewaakt de huisstijl van alle uitingen.
• Je beheert de uitgifte van promotieartikelen.
• Je ondersteunt bij de organisatie van interne evenementen.
• Daarbij werk je intensief samen met onder andere de collega’s van marketing &
communicatie, werving & selectie, vastgoed, de ondernemerscoaches en de
zorgondernemers. Extern heb je contact met onder andere vormgevers, fotografen en
drukkerijen.
Wat heb jij ons te bieden?
• Je denkt en werkt op HBO-niveau en hebt enkele jaren relevante werkervaring.
• Je staat bekend om je organisatorische talent. Je werkt nauwkeurig en slaagt er als geen
ander in om overzicht te creëren en deadlines te bewaken.
• Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift.
• Je werkt graag in teamverband en bent collegiaal en dienstverlenend ingesteld.
• Je bent sterk in het stellen van prioriteiten, proactief en leergierig.
Wat bieden wij jou?
• Een interessante functie met veel afwisseling en leuke collega’s binnen een prettige,
informele werksfeer.
• Een marktconform salaris tussen €3400 en €3800 o.b.v. 40 uur, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

•
•

Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede pensioenregeling.
Een bijzondere werkplek in het voormalige Planetarium in het Gaasperpark in Amsterdam
Zuidoost, met goede parkeergelegenheid en nabij de metro- en bushalte.

De organisate
De Drie Notenboomen (DDN) is de grootste franchiseorganisatie in de Nederlandse zorg.
Onze missie is om de gezondheidszorg leuker, persoonlijker en goedkoper te maken. Hiervoor
ontwikkelen wij een netwerk van kleinschalige woonvoorzieningen voor verschillende
doelgroepen met een zorgvraag. In onze vier concepten - Thomashuis, Herbergier, Zorgbutler
en Thomas op Kamers - gaan zorg en wonen voor specifieke doelgroepen hand in hand. Alle
locaties worden geleid door zelfstandige, bevlogen zorgondernemers. Kleinschaligheid,
ondernemerschap en keuzevrijheid staan centraal in alles wat we doen. Werken bij DDN is
werken in een open en ondernemend team van circa 35 collega’s. We ondersteunen ruim
165 vestigingen verspreid over Nederland, blijven deze uitbreiden en verbeteren en werken
aan de ontwikkeling van nieuwe zorgformules.

