
 

 

 

 

Viazorg zoekt  
een enthousiaste 

COMMUNICATIEMEDEWERKER 
 

Viazorg heeft een veelzijdige (starters)functie voor een communicatiemedewerker. Lijkt het jou een 

uitdaging om aan meerdere projecten tegelijkertijd te werken en events te helpen organiseren en 

coördineren? Je steentje bij te dragen om de activiteiten van Viazorg goed in beeld te brengen bij 

onze verschillende doelgroepen via al onze kanalen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Je bent de steun en toeverlaat van onze communicatieadviseur en natuurlijk ook van de overige 

medewerkers bij Viazorg. Denk jij je als een vis in het water te voelen in een netwerkorganisatie zoals 

Viazorg? Lees dan snel verder! 

 

De functie 

• Ondersteunen diverse projecten op communicatief gebied. 

• Coordineren en organiseren een of meerdere events en bijeenkomsten. 

• Helpen bij uitvoering communicatiestrategie en zorgen voor eenduidige en optimale 

communicatie op onze websites (www.viazorg.nl en www.ZZ.nl), in nieuwsbrieven en social 

media. 

• Het opmaken van simpele uitingen zoals een flyer in Indesign. 

 

Kennis en vaardigheden  

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een communicatieopleiding; 

• Je kunt projectmatig werken; 

• Je bent bekend met contentcreatie voor social media; 

• Je bent creatief en kunt overweg met Adobe Indesign en eventueel Photoshop; 

• Je bent flexibel en stressbestendig en kunt zelfstandig werken; 

• Je werkt gestructureerd, proactief en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke 

vaardigheden; 

• Je hebt ervaring met het werken in een CMS voor onderhoud van een website; 

• Een pré: je hebt kennis van de Zeeuwse zorg- en welzijnssector; 

 

Tot slot ben je goed in plannen en organiseren en kun je goed mondeling en schriftelijk 

communiceren. 

 

Ons aanbod  

Een veelzijdige en uitdagende (starters)functie in een klein team met veel ruimte voor eigen initiatief. 

Een contract voor tussen de 20 tot 24 uur per week voor een jaar. Inschaling op basis van opleiding 

en werkervaring. 

 

 

 

http://www.viazorg.nl/
http://www.zz.nl/


 

 

 

 

Over Viazorg 

Viazorg is de regionale arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in Zeeland. Bijna alle zorg- en 

welzijnsorganisaties en de drie onderwijsorganisaties voor mbo- en hbo-onderwijs in Zeeland zijn bij 

ons aangesloten. Ook werken we samen met de overheid. Viazorg is naast imagobouwer, aanjager en 

verbinder op het gebied van arbeidsmarktprojecten, ook actief op het gebied van 

loopbaanbegeleiding, re-integratie en P&O-ondersteuning. Meer informatie over onze actuele 

projecten, vind je op onze website www.viazorg.nl.  

 

Reageren?  

Geef aan waarom jij de juiste persoon bent en stuur je motivatie en cv voor 23 mei naar:  

Viazorg, info@viazorg.nl, t.a.v. Monica Roose, directeur-bestuurder Viazorg.  

 

Wij geven uiterlijk 24 mei een reactie op je sollicitatie. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op 28 mei 

en het tweede gesprek op 29 mei. Voor vragen of inlichtingen kun je terecht bij Meike Coppoolse, tel. 

0113 – 25 00 73. 
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