
Allround Marketing-communicatie medewerker

(6-8 uur in de week + 6 uur zwangerschapsvervanging van april 2023 tot

november 2023)

Hoe zou jij de kleuren van KleurRijk laten stralen? Hoe zouden ze

het beste uitkomen in de spotlight en op welke manier laten we

(toekomstig) medewerkers en klanten zien dat wij een ster zijn in:

● Werken vanuit Christelijk geloof

● Werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen

● Onze medewerkers zien in hun talenten en behoeften

● Het bieden van ervarings- en ontwikkelingsgerichte kinderopvang

Zo. Da’s niet niks. Wij zijn dan ook op zoek naar een professional met ervaring die houdt van

uitvoering en doorpakken. Je hoeft je niet alleen bezig te houden met het strategische gedeelte, je

kunt je plannen ook daadwerkelijk uitvoeren, hoe vet is dat?

Kijk-je in de spiegel? Jij hebt…

… aantoonbare werkervaring

… opleiding marketing-communicatie (v.a. mbo niveau 4), of soortgelijke opleiding

… een initiatiefrijke houding; welke wijsheid heb jij om KleurRijk te laten groeien?

… een reflectief vermogen en kunt zelfstandig werken

… een flexibele houding, kan schakelen tussen opdrachten en doelen

… een Christelijke werkhouding vanuit; gelijkwaardig en vertrouwen

… affiniteit met vormgeving (is een pré)

Lees snel verder op de volgende pagina!



Ons aanbod:

- Functie voor 6-8u p/w + tijdelijk (halfjaar) 12-14u p/w

- Uitdagende baan, veel mandaat ruimte

- Gezellige werkplek in Zwolle, mogelijkheid tot thuis werken

- werkdagen ma/di (overleg mogelijk)

- 1 collega marketing & vormgeving

- Er zijn 21 KleurRijk locaties met PR vragen

- Schakelen met management over vertaalslag van beleid naar praktijk

- Ruimte om je te ontwikkelen d.m.v. scholingsbudget/coaching per jaar

- Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 2% en een goede

pensioenregeling

- Salaris volgens cao kinderopvang; schaal 9 (€ 2.935,- – € 3.959,-) gebaseerd op een 36-urige

werkweek afhankelijk van ervaring

Enthousiast of vragen? Mail naar communicatiemedewerker@kleurrijk.nl

Of kijk op onze website www.kleurrijk.nl/vacatures

http://www.kleurrijk.nl

