
ADVISEUR INTERNE COMMUNICATIE 
(6 MAANDEN, 32 UUR P/W)

WIJ ZOEKEN EEN COMMUNICATIEADVISEUR MET VISIE EN VERBINDEND VERMOGEN!
Informeren, communiceren, verbinden en betrokkenheid creëren! Daar draait het om in deze uitdagende functie bij 
ProBiblio. Als communicatie-expert en teambuilder weet je niet alleen je klanten maar ook je collega’s te inspireren  
en te motiveren. Los daarvan ben je een stevige gesprekspartner en fungeer je graag als spin-in-het-web. 

Als adviseur interne communicatie ben jij van A tot Z verantwoordelijk voor het interne communicatiebeleid van 
ProBiblio. Van het ontwikkelen van een inspirerend communicatiebeleid tot de uitvoering hiervan. Jij vertaalt de 
strategie naar alle medewerkers en draagt hiermee bij aan het vergroten van de betrokkenheid van collega’s bij de 
organisatie. Hiervoor adviseer en coach je collega’s op het gebied van interne communicatie. Je maakt daarbij gebruik 
van interne communicatiekanalen en bekijkt voortdurend hoe we op de meest effectieve wijze collega’s optimaal 
bereiken. Begint het al te kriebelen? Lees verder!

   WAT GA JE DOEN?

•  Het verder ontwikkelen en continu 
optimaliseren van de interne 
communicatie.

•  Op inspirerende wijze vertaal 
je de strategie naar interne 
communicatieplannen.

•  Jij weet belangrijke thema’s op de 
kaart te zetten en brengt vernieuwing 
in de ontwikkeling en inzet van 
communicatiemiddelen. 

•  Met je creativiteit krijg je medewerkers 
in actie, op een manier die aansluit bij 
de (merk)identiteit van ProBiblio.

•  Gevraagd en ongevraagd adviseren van 
het management en de directie over 
(interne) communicatievraagstukken. 

•  Organiseren en coördineren van 
(grootschalige) interne evenementen.

•  Deelnemen aan diverse projecten op 
het gebied van interne communicatie.

   WAT BRENG JE MEE?

•  Een voorliefde voor tekst.
•  Een succesvol afgeronde opleiding op 

HBO- of WO-niveau op het gebied van 
Communicatie.

•  Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
in het communicatievak.

•  Een uitgesproken visie op interne 
communicatie.

•  Je bent daadkrachtig, weet anderen 
te overtuigen en krijgt collega’s in 
beweging.

•  Senioriteit en creativiteit.
•  Een gezonde dosis lef!

   WAT KRIJG JE TERUG?

•  Je werkt met en tussen ambitieuze 
mensen die van aanpakken weten.  
Dat ze een tikkeltje eigenwijs zijn en 
geen genoegen nemen met minder, 
maakt je werk extra interessant.

•   Het betreft een tijdelijke opdracht. In 
eerste instantie voor de periode van  
6 maanden. 

•  Het salaris is afhankelijk van opleiding 
en ervaring, indicatie schaal 9 CAO 
Openbare Bibliotheken, minimaal  
€ 2.998 maximaal € 3.861 bruto bij een 
aanstelling van 36 uur.

•  Een standplaats in Hoofddorp.
•  De mogelijkheid om flexibel te werken.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Jacqueline Moison, tel 06 10 58 30 42. Enthousiast? Stuur voor 12 januari 2018 je gemotiveerde  
sollicitatie en CV met vermelding van de functietitel naar vacature@probiblio.nl, t.a.v. afdeling HRM.

Bureaus: leg de telefoon maar weer neer, we doen het zelf. Zzp’ers zijn wel van harte uitgenodigd om te reageren (indicatie tarief € 75 p/u).

Over 
ProBiblio

ProBiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar bibliotheekwerk 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Bibliotheken zitten midden in de transitie richting 
maatschappelijke en educatieve samenwerkingsorganisaties. Wij nemen het voortouw 
als het gaat om vernieuwingen die relevant zijn voor onze bibliotheken. Zo zorgen we er 
gezamenlijk voor dat bibliotheken hun unieke rol in de maatschappij optimaal kunnen 
vervullen. Meer op www.probiblio.nl 
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