Vacature zelfstandige communicatieadviseur/medewerker

Diagnostiek Brabant is een 1e lijns diagnostisch centrum. Zij organiseert in de regio Midden Brabant
en West Brabant de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en
medisch specialisten. Zij maakt hiervoor gebruik van de infrastructuur van de regionale ziekenhuizen.
DB staat voor:





Kwaliteit: kwalitatief, hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek
‘Zorg in de buurt’: bloedafname bij de patiënt thuis of altijd een prikpost in de buurt
Samenwerken: draagt zorg voor de verbinding tussen huisarts en medisch specialist in het
ziekenhuis
Ontzorgen: het bieden van service aan de huisarts en het ontzorgen van patiënten door
snelle uitslagen

Dit doet zij met een team van enthousiaste & professionele medewerkers.

Op dit moment zijn we op zoek naar een zelfstandige communicatieadviseur/medewerker
Functieomschrijving
Als communicatieadviseur/medewerker ben je verantwoordelijk voor het mede vormgeven van het
communicatiebeleid van Diagnostiek Brabant en het realiseren van de uitvoering daarvan, zodat op
effectieve en efficiënte wijze de interne en externe communicatiedoelstellingen worden gehaald.
Jouw kerntaken zijn:
-

Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van het interne en externe
communicatiebeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau
Opstellen van communicatieplannen
Signaleren van interne behoeften en knelpunten op het gebied van communicatie en het
komen tot (verbeter)voorstellen
Uitvoeren van communicatieactiviteiten, zoals het opstellen, vormgeven, onderhouden en
beheren van (digitale) communicatiemiddelen en (digitaal) communicatiemateriaal.
Schrijven en redigeren van teksten voor interne en externe (digitale) communicatiemiddelen
Bewaken en doorontwikkeling van de huisstijl
Zorg dragen voor de ontwikkeling, inhoud en het beheer van intranet, de website en social
media kanalen van de organisatie

Wat zoeken wij?
Onze nieuwe collega heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding communicatie en de nodige
werkervaring. Daarnaast beschikt onze nieuwe collega over een hoge mate van zelfstandigheid en is
goed in heb plannen van zijn/haar werkzaamheden. Binnen DB ben je de enige
communicatieadviseur/medewerker.
Wat bieden wij?
Een parttime dienstverband voor 16 uur in de week. Werkdagen zijn in overleg, alleen de vrijdag als
werkdag is geen optie.

De CAO van de Huisartsenzorg is van toepassing, de functie is ingedeeld in schaal 7.
Solliciteren?
Spreekt deze functie je aan en wil je graag voor Diagnostiek Brabant komen werken? Stuur dan je CV
met motivatie uiterlijk 14 april naar onze personeelsfunctionaris:
Stichting Diagnostiek Brabant, t.a.v. Mevrouw M. Ero, Ringbaan Zuid 42, 5022 PN Tilburg of per email naar: sollicitatie@diagnostiekbrabant.nl

