Vacature voor Communicatiemedewerker (16-24 uur p.w.)
Wij zoeken een enthousiaste collega die zich thuis voelt in een organisatie waarin nog
niet alles is vastgelegd en geregeld, een collega die kan bijdragen aan de verdere
versterking van de eerstelijnszorg in de regio Zaanstreek & Waterland.

Over Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) en HZW
Huisartsenposten (HZW)
Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) is een eerstelijns-organisatie in Zaanstreek &
Waterland.
SEZ verleent en organiseert de ketenzorg voor chronische aandoeningen zoals diabetes,
COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) en Ouderenzorg.
Daarnaast ondersteunt SEZ samenwerkingen met huisartsenpraktijken en overige eersteen tweedelijnszorg organisaties en de verschillende domeinen (sociaal domein en
gemeente). Verder stimuleert en initieert SEZ scholingen, projecten en zorginnovaties.
HZW Huisartsenposten is de organisatie rondom de huisartsenposten in Purmerend en
Zaandam. De huisartsenposten zijn bedoeld voor de spoedeisende hulp tijdens avond-,
nacht- en weekenddiensten voor klachten die niet kunnen wachten op de
beschikbaarheid van de eigen huisarts.
Het verzorgingsgebied van HZW en SEZ telt ongeveer 330.000 inwoners in de regio, 134
huisartsen en 95 huisartsenpraktijken.
Op dit moment werken er circa 30 medewerkers aan de doorontwikkeling van ketenzorg,
zorgverbetering en ondersteuning van huisartsenpraktijken.

Communicatiemedewerker
We zijn op zoek naar een communicatiemedewerker die zowel tactisch als operationeel
werkzaam is op het gebied van de interne en externe communicatie. De voornaamste
doelgroep voor de externe communicatie zijn de huisartsenpraktijken in de regio
Zaanstreek en Waterland. Je bent als communicatiemedewerker zelfstandig en
verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de communicatie binnen de
organisatie. Daarbij neem je zelf initiatieven, betrek je andere medewerkers, zet je acties
en activiteiten uit, coördineer je deze en bewaak je de voortgang.
Dit doe je o.a. door:
- het (verder) ontwikkelen en opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief.
Je stemt af met collega’s over relevante nieuwsberichten, het schrijven, redigeren
en corrigeren van teksten, het verzorgen van de lay-out;
- het begeleiden van het traject voor het herontwerpen van de website.
Je stemt hierbij af met collega’s en doet voorstellen voor lay-out en content. Je
hebt uiteindelijk een inhoudelijke en coördinerende rol en werkt voor het
daadwerkelijke ontwerp samen met de (externe) web-ontwikkelaar en/of
reclamebureau;
- het ontwerpen en ontwikkelen van divers voorlichtingsmateriaal (papier en
digitaal) voor de communicatie rondom ketenzorg en scholing;
- het ontwikkelen van een visie en opstellen van beleid met betrekking tot de
interne en externe communicatie;
- het opzetten van een nieuwe huisstijl (briefpapier, memo’s, presentaties,
sjablonen) en een eenduidige communicatiestijl voor de collega’s;
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Wie ben jij?
-

Je hebt een relevante werkervaring en/of een relevante opleiding op minimaal
HBO-niveau;
Je hebt ervaring met Word, Powerpoint, opmaakprogramma’s en CMS-systemen;
Je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen op het vlak van (on-line)
communicatie;
Je bent geordend, resultaatgericht en hebt een onderzoekende houding. Daarbij
denk je in oplossingen en vind je het leuk om samen met anderen zaken te
ontwikkelen.
Je bent zelfstartend en initiatiefrijk, je signaleert trends en ontwikkelingen,
bespreekt dit met anderen en zet dit om in concrete activiteiten;
Uiteraard ben je creatief en communicatief sterk (mondeling en schriftelijk);
Niet strikt noodzakelijk maar wel welkom: affiniteit met of ervaring binnen de
zorgsector;

Wat bieden wij?
-

Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-huisartsenzorg, inschaling in functiegroep 7
met een minimum van € 3.038 op basis van een 38-urige werkweek. Daarnaast
heb je recht op 6% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
Een organisatie van circa 30 enthousiaste en betrokken medewerkers.
Een breed werkveld met verschillende invalshoeken.

Reageren
Wanneer je interesse hebt, kun je je motivatie en CV per email sturen (tot 18 november)
aan Marianne Salentijn (m.salentijn@zorggroepsez.nl).
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