
 

 
 

 
Jij bent een leergierige, zelfstandige communicatieadviseur. Je weet 
de taal van de doelgroepen te verstaan en overzicht te houden in de 
diversiteit van diensten en producten. Ook voel je je verbonden met 
het onderwijs en de christelijk-reformatorische identiteit. 
 

Communicatieadviseur (0,8-1,0 FTE) 
 

WAT GA JE DOEN? 
• Je bent verantwoordelijk voor het totale 

marketingcommunicatiebeleid van de VGS.  
• Redactioneel zorg je voor ons magazine VGS Connect, de 

website, social media, nieuwsbrieven, opiniebijdragen, 
jaarverslag en promotiemateriaal. 

• Je adviseert en coördineert de promotie van diensten, producten 
en evenementen. 

• Je bent betrokken bij diverse projecten binnen het 
reformatorisch onderwijs, waarbij je samenwerkt met diverse 
partijen. 

• Je denkt mee over de professionaliseren van activiteiten rondom 
belangenbehartiging. 

 

WIE BEN JIJ? 
• Je hebt hart voor en affiniteit met het christelijk – reformatorisch 

onderwijs. 
• Je vindt het prettig om zelfstandig te werken. 
• Je durft kritische vragen te stellen en overziet het totaal plaatje. 
• Je kent de reformatorische achterban en je onderschrijft de 

grondslag van de VGS. 
• Je hebt een relevante communicatieopleiding afgerond op HBO- 

of academisch niveau, aangevuld met enkele jaren werkervaring.  
 

WAT ZIJN WIJ? 
Je komt werken in een prettige, motiverende werksfeer en betrokken 
collega’s. Successen en verjaardagen vieren we regelmatig met iets 
lekkers. In de pauze kun je je hoofd leegmaken door een potje te 
tafeltennissen of een rondje te wandelen met collega’s. Daarnaast bieden 
we een marktconform salaris en een uitstekend pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
KOM JE KENNIS MAKEN? 
Wil je kennis maken met de organisatie? Neem gerust contact met ons 
op! Doe dit door een e-mail te sturen voor D.V. 10 september met je C.V. 
naar J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager en organisatieadviseur, 
j.kranendonk@vgs.nl. Voor vragen is hij eveneens bereikbaar via dit e-
mailadres of mobiel op 06 36025840. 
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