
 

 
 
 
 

Stichting Nidos heeft een vacature voor de functie van  
 

Communicatieadviseur 
 

voor 36 uur per week  
 

Functieomschrijving 
Als communicatieadviseur bij Nidos ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie 
van het (strategisch) communicatiebeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid 
van de doelgroep van alleenstaande minderjarige asielzoeker, het politieke klimaat en het 
maatschappelijk draagvlak. Het opstellen van een beleid m.b.t. het gebruik van social media door de 
organisatie maakt hier onderdeel van uit. Deze communicatiestrategie wordt in samenspraak met 
bestuur, directie en bestuurssecretaris ontwikkeld.  
 
De communicatie adviseur richt zich met name op complexe communicatievraagstukken en adviseert 
hierover het management. Daarnaast vervang je de woordvoerder in contacten met de media en heb 
je oog voor strategische en politieke kansen en risico’s voor de doelgroep van amv’s en de 
organisatie. Je signaleert trends en ontwikkelingen en acteert hierop proactief.  
Je wordt hierbij ondersteunt door een medewerker communicatie. 
 
De communicatieadviseur die wij zoeken is maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de 
doelgroep. 
 

Functie-eisen 
• Een academisch werk- en denkniveau op het communicatievakgebied. 

• Minimaal vijf jaar relevante ervaring op strategisch niveau. 

• Politiek en maatschappelijk inlevingsvermogen. 

• Om kunnen gaan met de verschillende belangen in de organisatie. 

• Ervaring met perscontacten en woordvoering. 

• Enthousiast en creatief. 

• Aantoonbare werkervaring met het schrijven van teksten en het werkgerelateerd gebruik maken 
van social media. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg.  

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.832,- en 
maximaal € 4.255,- (schaal 10).  

• Een eindejaarsuitkering van 8,3%.  

• De aanstelling zal in eerste instantie voor de duur van een jaar worden aangegaan (met zicht op 
verlenging). 
 
 
 
 



 

Procedure 
Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Elsbeth Faber, hoofd 
juridische zaken en bestuurssecretaris, via telefoonnummer 088-5011234. 
 
Je kunt je gemotiveerde sollicitatie met cv tot uiterlijk woensdag 14 oktober mailen naar 
E.Faber@Nidos.nl.   
 

De organisatie 
Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor 
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met 
respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 
deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn 
ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te 
stagneren.  
 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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