
 

 

 
 

ADVISEUR/MEDEWERKER COMMUNICATIE 

 

16 uur, schaal 10 

Den Haag 
 

 

Plaats in de organisatie 

De VvG (www.griffiers.nl) verenigt vrijwel alle griffiers, lokaal en provinciaal, van Nederland. De 

vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de griffier en de griffiemedewerkers  en 

de verdere professionalisering van het vak. Dat gebeurt door samenwerking tussen het bureau en de 

leden die actief zijn in diverse commissies.  

 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur en de dagelijkse leiding van de vereniging is in handen 

van de directeur. Deze heeft de leiding over de uitvoerende werkzaamheden van de vereniging.  

De medewerker/adviseur communicatie valt direct onder de directeur en ondersteunt de directeur en 

de vereniging bij in- en externe communicatie. Recent is een communicatiestrategie ontwikkeld. Het 

betreft een nieuwe functie. 

 

De medewerker/adviseur communicatie verzorgt alle voorkomende communicatiewerkzaamheden 

voor de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het zichtbaarder worden en houden van de VvG voor 

leden, niet-leden en relevante doelgroepen. 

 

Resultaatgebieden 

1. Communicatie met de leden  

- Samenstellen, produceren en verzenden van de wekelijkse nieuwsbrief, in samenwerking met de 

andere medewerkers, en levert een eigen inhoudelijke bijdrage 

- Plaatsen van berichten en zo nodig inhoudelijke content aanleveren voor de website 

- Bevorderen dat de leden op de hoogte zijn van verenigingsactiviteiten.  

  

http://www.griffiers.nl/


 

 

2. Communicatie extern 

- Adviseert, begeleidt en ondersteunt medewerkers en bestuursleden van de vereniging bij 

communicatie. 

- Schrijft en publiceert opiniestukken en fungeert hierbij als ghostwriter namens collega's, leden en 

andere opiniemakers. 

- Bewaakt een consistente toepassing van de huisstijl in correspondentie en communicatiemiddelen 

- Draagt zorg voor alle vormen van externe communicatie (website, nieuwsbrieven, sociale media 

etc.) 

- Draagt bij aan de zichtbaarheid van het vak van griffier bij relevante doelgroepen.  

- Onderhoudt contacten met relevante media.  

- Publiceert persberichten. 

 

Speelruimte  

- De communicatiemedewerker legt verantwoording af aan de directeur van de vereniging en werkt 

in samenspraak met het bestuurslid Communicatie.  

- Bepaalt naar eigen inzicht, waar nodig in overleg met de directeur, de aanpak van de eigen 

werkzaamheden en de te stellen prioriteiten. 

   

Kennis en vaardigheden 

- Hbo werk- en denkniveau 

- Theoretische en praktische kennis van website beheer 

- Ruime ervaring met en kennis van relevante sociale media  

- Praktische kennis van marketing en communicatie 

- Inzicht in relevantie van inhoudelijke content 

-  

Competenties 

- Creativiteit 

- Initiatief 

- Zelfstandigheid 

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie 

- Kennis van/ feeling met het openbaar bestuur 

Netwerk 

- Directeur, bestuur en medewerkers VvG 

- Relevante media 

- Andere beroeps- en belangenverenigingen in het openbaar bestuur  

 



 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een functie voor 16 uur per week. De functie wordt gewaardeerd met een schaal 10, 

inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding. De standplaats is Den Haag, er zijn mogelijkheden 

om vanuit huis te werken voor een deel van de tijd.  

 

Informatie & solliciteren? 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Hester den Ouden, 06-1089657 

of mailen naar hester.denoudsten@griffiers.nl 

Jouw sollicitatie, curriculum vitae en motivatiebrief, ontvangen wij graag voor 7 november 

aanstaande. Je kunt deze mailen naar secretariaat@gradusgroep.nl 

Planning van de procedure 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 16 november en donderdag 18 

november in Den Haag. De vervolggesprekken staan gepland op donderdag 25 november eveneens in 

de Den Haag. 
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