
Vacature: communicatieadviseur (32-36 uur per week)

Wij zijn op zoek naar een bevlogen communicatieadviseur om ons team te versterken.

Over het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Het NCJ is een preventie-expert en dé bondgenoot voor diegene die bij wil dragen aan de
gezondheid van ieder kind en die schouderschap biedt aan ouderschap. Wij weten dat inzetten
op preventie - het actief bevorderen en beschermen van ieders gezondheid - loont. Hoe eerder
we (gezondheids)problemen voorkomen, hoe beter. De JGZ-professionals hebben van preventie
hun vak gemaakt. Zij vervullen de rol van preventieregisseurs en -adviseurs voor andere partijen
in de geboortezorg, het jeugddomein, onderwijs, sociaal en medisch domein en gemeenten. Wij,
het NCJ, helpen ze daarbij met onze kennis, kunde en netwerken. We benutten (digitale)
innovatie waar dat versterkt. Bekijk ook onze meerjarenvisie 2023-2026.

Jouw profiel
Je bent een energieke, daadkrachtige persoonlijkheid die affiniteit heeft met jeugdgezondheid.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring en expertise op het gebied van communicatie, (online)
marketing en/of events. Ervaring in of met de JGZ is een pré, maar geen vereiste. Verder:

● Maak je je complexe materie snel eigen.
● Beheers je de Nederlandse taal uitstekend.
● Ben je communicatief vaardig en heb je een vlotte pen.
● Ben je ondernemend, een creatieve denker en pro-actieve doener.
● Signaleer je kansen voor het vergroten van de naamsbekendheid van (projecten van) het

NCJ en maak je hiervoor de juiste verbindingen.
● Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen in het brede sociale

(jeugd)domein.
● Leg je makkelijk contact en weet je mensen aan je te binden.
● Is het een pré als je bekend bent met de volgende programma’s: Wordpress, SalesForce,

Mailchimp en Survey Monkey.

Hoofdwerkzaamheden
● (Strategisch) meedenken en adviseren bij interne en externe

communicatievraagstukken.
● Het (her)positioneren van beeldbepalende onderwerpen.
● Het schrijven en (deels) uitvoeren van communicatieplannen, denk aan:

○ het ontwikkelen van communicatiemiddelen en content (video’s, blogs,
infographics), deels in samenwerking met externe bureaus;

○ (mee-)schrijven en redigeren van diverse publicaties;
○ (digitale) evenementen en bijeenkomsten organiseren (i.s.m. onze adviseurs);
○ webredactie (plaatsen van nieuwsberichten).

● Meewerken aan de doorontwikkeling (optimaliseren en gebruikerservaring
verder verbeteren) van de NCJ website.

● Pers- en mediacontacten.
● Interne trainingen ontwikkelen rond diverse onderwerpen (bijvoorbeeld voor het gebruik

van social media).
● Eindredactie van NCJ nieuwsbrieven.

Werkomgeving en team
Je komt terecht in een team met 27 collega-adviseurs op ons kantoor aan de Churchilllaan in
Utrecht. Samen met de andere communicatieadviseurs ben je verantwoordelijk voor interne en
externe communicatie. In deze functie heb je veel contact met onze NCJ-adviseurs, maar ook
met externen. De adviseurs van het NCJ zijn changemakers. Ze signaleren, confronteren en
inspireren. Gevraagd en ongevraagd. Ze laten zien dat er alternatieven zijn voor de huidige
manier van denken en werken.

https://readymag.com/u21932671/3431485/2/


Het NCJ biedt:
● Een aanstelling voor (in eerste instantie) één jaar met zicht op verlenging.
● Een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring.
● Reiskostenvergoeding woon-werk of NS business card,

thuiswerkvergoeding, laptop en telefoon.
● Een informele werkomgeving en een goede werksfeer.
● Autonomie en flexibiliteit om je werk zelf in te vullen en de mogelijkheid om thuis te

werken.
● Mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen.
● Jaarlijks meerdere teamuitjes.

Het NCJ heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement en is aangesloten bij pensioenfonds ABP.

Solliciteren
Ben jij een changemaker die het verschil voor de JGZ-professional - en daarmee alle opgroeiende
kinderen in Nederland - kan en wil maken? Stuur je cv met motivatie uiterlijk 5 april 2023 -
voor 12.00 uur - (t.a.v. Trudy Dunnink, adjunct directeur) naar communicatie@ncj.nl. De eerste
gesprekken worden gepland op donderdag 13 en dinsdag 18 april. Het tweede gesprek is op
donderdag 20 april.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Linda van den Haak
(communicatieadviseur) via lvdhaak@ncj.nl of 06 - 13 13 94 13. Voor overige vragen kun je
contact opnemen met Trudy Dunnink (adjunct directeur) via tdunnink@ncj.nl of 06 - 53 97 53
27.

Zie ook www.ncj.nl.

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

mailto:communicatie@ncj.nl

