Profiel communicatieadviseur Hageveld schooljaar
2022- 2023
Inleiding
In het schooljaar 2021-2022 is gewerkt aan een communicatiestrategie voor de interne en externe
communicatie. De basis voor deze strategie zijn twee enquêtes die in februari 2022 zijn gehouden onder
medewerkers en ouders en diverse gesprekken die zijn gevoerd in de verschillende teams, vaksecties en op
individuele basis.
Hieruit is een plan van aanpak gekomen dat deels is geïmplementeerd maar voor het vervolg en vooral ook
continuïteit is het van belang om communicatie een plek te laten houden. Daarom zoekt Hageveld voor het
schooljaar 2022-2023 een communicatieadviseur voor (8-)16 uur per week.
Opdracht communicatieadviseur
• Verder uitwerken van de communicatiestrategie en deze aan laten sluiten bij de missie en visie van de
school;
• Adviseren op gebied van communicatie bij schoolbrede projecten als ‘implementatie
organisatiestructuur 2022-2023, ‘verbetering onderwijssysteem’ en diverse kleinere projecten;
• Mede opzetten en coördineren van social media commissie;
• Coördinatie communicatie met externe stakeholders in nauw overleg met de rector;
• Interne communicatie verder optimaliseren (evt. via Yammer of uitbreiden gebruik van Teams);
• Oudercommunicatie verbeteren, evt. met schoolapp Hoy;
• Website doorontwikkelen in samenwerking met collega’s van digitale media.
Profiel communicatieadviseur
Wil jij College Hageveld een stap verder helpen in het professionaliseren van de in- en externe
communicatie? Ben jij een adviseur die op strategisch niveau kan meedenken, adviseren maar ook echt
houdt van hands on bezig zijn? Heb je ruime ervaring (minimaal 10 jaar) met:
• Interne communicatie
• Stakeholdermanagement en externe communicatie
• Digitale communicatie
• Social media
Heb je ervaring met het opzetten en inhoud geven aan een (nieuwe) communicatiefunctie en heb je een
grote affiniteit met onderwijs in het algemeen en College Hageveld in het bijzonder? Dan is dit een prachtige
kans om je know how in te brengen en mee te werken in een dynamische omgeving in een van de de
mooiste scholen van het land.
Heb je interesse?
Stuur je motivatie en cv naar personeelszaken@hageveld.nl t.a.v. Sandy Schenk, voor 22 augustus. Als je
vragen hebt, kun je tot en met maandag 18 juli contact opnemen met Sabine Heupers of Peter Stam via 0235100100. Opdracht is voor de duur van komend schooljaar, op freelance basis. Uurtarief nader overeen te
komen.
Hageveld, ruimte voor jouw ontwikkeling!

