Communicatieadviseur publiekscommunicatie (collegiale
detachering)
32 uur per week

standplaats Arnhem (en deels/ tijdelijk thuis)

Waar ga je werken?
IFV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en
veerkrachtig Nederland. De medewerkers van IFV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs,
intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te
verbinden en te versterken.
De afdeling communicatie is een hecht team met stevige professionals die ook de onderlinge
samenwerking opzoeken om tot goede resultaten te komen. Het team ondersteunt met communicatie
adviezen en uitvoering de eigen diensten en ook de partners waar IFV mee samenwerkt.
Kernactiviteiten
Je maakt onderdeel uit van het communicatieteam van IFV en werkt nauw samen met de
programmacoördinator Brandveilig leven.
De taken die bij deze functie horen zijn:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Creëren, coördineren en organiseren van (social) media campagnes;
Contentcreatie voor website en socials
Opzetten en verder coördineren totstandkoming inhoudelijke voorlichting/boodschap;
Opzetten en verder coördineren totstandkoming campagnemiddelen;
Behoeftes landelijke publieksvoorlichting peilen in regio’s;
Verkennen mogelijkheden sectorale beurzen/seminars en deelname door brandweer
organiseren;
Het opstellen van een jaarkalender voor landelijke publiekscommunicatie;
Het opstellen van een plan van aanpak voor landelijke publiekscommunicatie;
Het invullen van de ‘front office’ voor publieksvragen en vragen van onze partners
(‘beïnvloeders’);
Samenwerken met partners/adviseren van partners ten behoeve van hun publiekscampagnes
en het vergroten van bereik/effect door een gezamenlijke aanpak;
Afstemming van activiteiten en ontwikkelingen met de vakgroep Brandveilig leven en het
netwerk Cobra.
Contactpersoon voor het redactieteam van Brandweer.nl met betrekking tot de Brandveilig
leven onderwerpen.
Coördinator van het Loket Brandveilig leven

Wie zoeken we?
Je bent een ervaren communicatieprofessional met affiniteit voor publieke veiligheid met bij voorkeur
een focus op Brandweer en Brandveilig leven. Je bent thuis op alle fronten van social en online media.
en je hebt een goede pen. Je kan goed samenwerken en mensen met elkaar verbinden. Daarnaast
heb je zeker ook ervaring om zelfstandig zaken te initiëren, communicatie plannen te maken en deze
ook vlot uit te voeren.
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Welke eisen stellen we?
‒
‒
‒
‒

Een hbo-diploma in het communicatievakgebied;
Meerdere jaren werkervaring als communicatieadviseur;
Ervaring met advisering in een complexe organisatorische omgeving;
Kennis van en ervaring op het gebied van opzetten van (social) campagnes en schrijven van
on- en offline content.

Vaardigheden: communicatief vaardig, verbinden, netwerken, ‘hands on’ mentaliteit, thuis in social
media, stressbestendig, beoordelingsvermogen, accuraat, creatief, flexibel, ondernemend,
schrijfvaardig.

Wat bieden wij?
De functie wordt ingevuld op basis van collegiale detachering vanuit de Veiligheidsregio en is
ingeschaald in schaal 10 CAO Rijk. De detachering loopt van medio juli 2021 (in overleg) tot 31-122021

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Clody van Limburg Stirum telefoonnummer
06-268 82173
Heb je belangstelling voor de functie, vraag dan eerst medewerking van jouw werkgever. Pas je
binnen het geschetste profiel, stuur dan je CV en motivatie uiterlijk 10 juli 2021 naar inhuur@ifv.nl
onder vermelding van communicatieadviseur publiekscommunicatie en het vacaturenummer 210514.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 15 juli 2021.
Deze vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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