
   
 
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten 
ons hierbij op de natuur en het milieu in de provincie Zuid-Holland. We beïnvloeden het  beleid van 
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties en zijn betrokken bij gebiedsontwikkeling, 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving  en verduurzamingsprojecten. Dit doen wij 
samen met 300 lokale en regionale organisaties. Ook werken wij samen met de 12 provinciale 
natuur en milieufederaties aan een schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap in de 12 
provincies. 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zoekt een: 

Communicatieadviseur (32 uur) 

De communicatieadviseur die wij zoeken is dynamisch, zelfstandig en ondersteunt, begeleidt en 
coördineert onze mediacontacten, de externe communicatie en onze communicatie vanuit de 
projecten. Je adviseert over communicatie uitingen, schrijft persberichten en nieuwsartikelen. Je 
ontwikkelt en beheert onze nieuwsbrieven, websites, sociale media en online communities. Verder 
organiseer je zelfstandig communicatieactiviteiten, zoals de Nacht van de Nacht 
(www.nachtvandenacht.nl) en neem je, in nauwe afstemming met je inhoudelijke collega’s,  initiatief 
voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten waarin communicatie een belangrijke rol 
speelt. Je stemt communicatie af met interne en externe partijen. Je redigeert teksten en uitingen en 
draagt actief bij aan de imago ontwikkeling en positionering van de Natuur en Milieufederatie Zuid-
Holland.  

Wij vragen 

 affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van de Natuur en Milieufederaties 
 flexibele instelling, initiatiefrijk  en teamspeler  
 goed in staat om zelfstandig te werken 
 HBO werk- en denkniveau (communicatie) 
 enkele jaren werkervaring op het gebied van communicatie 
 uitstekende schrijf- en taalvaardigheid 
 kennis van en ervaring met social media, web 2.0, online communities en het beheren (en bij 

voorkeur ook ontwikkelen) van websites 
 ervaring met projectmatig werken en het organiseren van evenementen en (campagne) 

activiteiten 
 goed coördinerend en organiserend vermogen 

Wij bieden  

Het gaat om een uitdagende en afwisselende  functie  in een dynamische werkomgeving met een 
klein team van betrokken en enthousiaste  collega’s. De functie  is ingedeeld in functieschaal  7 van 
de CAO Bos en Natuur afd. Landschappen. Aanstelling is voor een jaar met de mogelijkheid tot 
verlenging. 

 

 

http://www.milieufederatie.nl/NatuurenMilieuZuid-Holland/Home.aspx
http://www.nachtvandenacht.nl/


   
 
 Reacties 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je 

uit om uiterlijk voor 10 februari je belangstelling via een e-mail met motivatie en CV kenbaar te 

maken bij Alex Ouwehand, directeur (info@milieufederatie.nl).  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Alex Ouwehand via 070-3040114 

http://www.milieufederatie.nl/NatuurenMilieuZuid-Holland/Home.aspx
mailto:info@milieufederatie.nl

