Ben je op zoek naar een hecht team, financiële zekerheid en naar de mogelijkheid om je CV uit te
breiden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Zwijg Communicatie is hét communicatiebureau voor
gemeenten en helpt hen aan tijdelijke communicatie-professionals. Wij zoeken voor ons team een
communicatiemedewerker die namens ons bij gemeenten aan de slag gaat. Maar we zoeken niet
zomaar iemand! Wij zoeken iemand met lef, enthousiasme en een recht door zee mentaliteit!

We werken met lef en hebben plezier in wat we doen!
Communicatiemedewerker (M/V)
36 uur per week
Een dag in het leven van een communicatiemedewerker
Het is 09.00 uur, onder het genot van een kop koffie start je de dag met het verzamelen van de actuele
nieuwsberichten. Je vindt een interessant nieuwsbericht over een evenement in jouw gemeente en
haakt de geschikte collega’s aan. Vervolgens heb je een teamoverleg waarin alle huidige projecten
worden besproken. Dan moet je snel door naar het volgende overleg om de social media kalender
voor de komende maand te bespreken. Je laatste uurtje besteed je aan het opmaken van een schets
voor een advertentie op een digitale informatiezuil. En dan kijk je op de klok, en is het alweer tijd voor
een borrel met je collega’s van Zwijg!
Wie ben jij?
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Communicatie, Marketing en
Communicatie, Multimedia Design of een andere relevante opleiding. Voor ons is werkervaring geen
must, jij zorgt voor de kennis en wij voor de kunde.
Met jouw kennis weet je als geen ander wat de kracht van goede communicatie is. Hierdoor maak je
makkelijk de verbinding tussen de overheid en haar burgers. Dit doe je op een creatieve manier. De
ene keer door een nieuwsbrief te schrijven en de andere keer door te adviseren over een geschikt
relatiegeschenk. Je weet je hoofd koel te houden in het uitgebreide takenpakket van een
communicatiemedewerker en kan goed je prioriteiten stellen. Daarnaast ben je proactief, collegiaal,
empathisch, extern gericht en resultaatgericht.
Wie zijn wij?
Zwijg Communicatie is hét communicatiebureau voor gemeenten. Als communicatie-professional ben
je in dienst bij ons, en ga je aan de slag bij gemeenten. Dat betekent dus dat je altijd de zekerheid van
een contract en salaris hebt, ook als er tijdelijk geen opdracht is.
Bij Zwijg werken communicatieprofessionals uit alle hoeken en gaten van het land en van verschillende
leeftijden. Iedereen is welkom! Bovendien komen we graag bij elkaar in onze eigen kroeg, waar we
regelmatig met elkaar een borrel drinken en meezingen met ABBA. Daarnaast is er voor elke ‘Zwijger’
een ruim aanbod aan verschillende training- en coaching trajecten, want we hechten veel waarde aan
persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.

Wat mag jij van ons verwachten?
• Een plezierige, open en informele werksfeer;;
• Ruimte voor eigen inbreng en eigen initiatief;
• Goede arbeidsvoorwaarden en een mooi salaris;
• Een laptop;
• Telefoonkostenvergoeding;
• 24 vakantiedagen;
• Reiskostenvergoeding.

Ben je enthousiast geworden omdat je helemaal in deze rol past? Stuur dan je motivatiebrief en CV
naar diana@zwijgcommunicatie.nl. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan naar Diana
Coolegem, tel. 0180 - 234 106

