
De Gemeente Vlissingen 

 

Vlissingen, een maritieme stad in hart en nieren met een sterk eigen karakter. Een gemeente 

met bijna 45.000 inwoners. Ongepolijst, kleurrijk, no-nonsense, kunst & festivalstad én 

internationaal. 

Grote woonwijken omarmen de stad. De dorpen Ritthem en Oost-Souburg maken de 

gemeente compleet. De typering “Havenstad” dekt voor een groot deel de lading en de 

Vlissingers zijn trots op dat predicaat. Omdat de Westerschelde in de Noordzee stroomt, is 

Vlissingen een natuurlijke, strategische locatie in de internationale transportketen. De 

Westerschelde en de Noordzee zijn van levensbelang voor de economie. Het zoute water 

stroomt als het ware door de aderen van haar inwoners. Wonen, werken en leven aan de 

zee tekent de Vlissingers. 

De gemeente Vlissingen heeft recent een reorganisatie afgerond. Op 1 september 2017 is 

de nieuwe organisatie van start gegaan.  

 

Communicatieadviseur (1,0 fte) 

Vacaturenummer 2017-17 

 

Wegens het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega binnen het 

team Klantcontact & Communicatie. We zoeken bij voorkeur iemand die fulltime beschikbaar 

is, maar parttime invulling van de functie behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Het cluster communicatie is verantwoordelijk voor de advisering over in- en externe 

communicatie. Deze groep medewerkers maakt onderdeel uit van het team Klantcontact & 

Communicatie van de Directie Dienstverlening. Het cluster ontwikkelt communicatiebeleid en 

maakt strategische communicatieplannen. Het adviseert over de uitvoering van de plannen 

en neemt een deel van de uitvoering voor haar rekening. Ook de perscontacten en het 

schrijven van persberichten horen tot de taken van het cluster. Net als het organiseren van 

evenementen en ontvangsten (in nauwe samenwerking met de kabinetsmedewerker), het 

profileren van de gemeente Vlissingen en het (laten) produceren van communicatiemiddelen. 

 

De werkzaamheden bestaan o.m. uit: 

 

 het opstellen van communicatieplannen en zorgen voor uitvoering en coördinatie 

 het ontwikkelen van communicatiemiddelen en zorgen voor de uitvoering 

 het adviseren over strategische communicatievraagstukken 

 het onderhouden van perscontacten: passief maar ook actief 

 advisering aangaande projecten, beleidsontwikkelingen en voorstellen 

 collega’s coachen en ondersteunen op het gebied van communicatie 

 faciliteren dat alle betrokken partijen bij en van een project op de hoogte worden 

gehouden 

 interne communicatie en de coördinatie van evenementen 

 begeleiding interne (reorganisatie-)projecten  

 piket en crisiscommunicatie 

 



Functie-eisen: 

 

 gerichte communicatieopleiding op HBO + niveau 

 ervaring binnen het vakgebied communicatie 

 zelfstandig, pro-actief en flexibel 

 kunnen werken/presteren onder druk 

 in tijd flexibel beschikbaar, ook ’s avonds 

 klant- en samenwerkingsgericht 

 goede communicatieve eigenschappen, zowel schriftelijk als mondeling 

 groot organiserend vermogen 

 

Competenties: 

Politiek-bestuurlijk en omgevingssensitief, initiatief, probleemanalyse, integraal werken, 

besluitvaardig, mondelinge presentatie 

 

Salarisindicatie: 

Deze functie wordt in het functieboek van de gemeente Vlissingen aangeduid als adviseur B 

met functieschaal 10 (maximaal € 4.121,-, gebaseerd op de salaristabel d.d. 1 januari 2017 

en een volledig dienstverband). 

 

Nadere informatie: 

Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de teamleider, 

Patrick Poortvliet (telefoonnummer 0118-487253) of met de P&O-adviseur, Anke Marijs 

(telefoonnummer 0118-487458). 

 

Sollicitaties 

Heeft u belangstelling voor deze vacature solliciteer dan uiterlijk 1 november 2017 door uw 

brief en CV te sturen naar werken@vlissingen.nl onder vermelding van vacaturenummer 

2017-17. 

 

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 

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

 

mailto:_________@vlissingen.nl

