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Communicatieadviseur (32 uur) 
 
Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) / WoonWijzerWinkel (WWW) is op zoek naar versterking van haar 
team in de vorm van een communicatieadviseur. 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega, die in ons sterk groeiende bedrijf, de interne en externe communicatie kan 
verzorgen. In jouw functie weet je één ding zeker: je schaakt altijd op meerdere borden tegelijk!   
 
Let op: bij je sollicitatiebrief ontvangen wij ook graag een portfolio van door jou geschreven teksten.  
 
Taken: 
 

1. Verzorgen van de interne en externe communicatie  
2. Schrijven van diverse doelgroepgerichte teksten (nieuwsbrieven, websiteteksten, social mediaberichten, 

brochures, artikelen, persberichten etc.)  
3. Initiëren, coördineren en evalueren van projecten  
4. Contact onderhouden met gemeentes, waarbij je steeds in de gaten houdt welke rol de WoonWijzerWinkel 

kan vervullen 
5. Constant optimaliseren van de communicatiemiddelen (inclusief de website) 
6. Adviseren van de directeur over het te voeren interne en externe communicatiebeleid 
7. Je denkt mee over de communicatiestrategie en draagt zorg voor de uitvoering hiervan 
8. Ondersteunen van de verschillende afdelingen op het gebied van communicatie  

 
Je voldoet aan de volgende onderstaande punten: 
 

- Je hebt een communicatie gerelateerde HBO opleiding  
- Je beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschrift 
- Hoog verantwoordelijkheidsgevoel en helikopterview  
- Je maakt je het beleid en de kerntaken van de organisatie snel eigen 
- Je bijt je graag vast in je projecten en stopt niet tot je precies weet hoe het in elkaar zit 
- Voor het schrijven van een vlotte, foutloze tekst draai jij je hand niet om 
- Je bent een teamplayer maar je kunt ook heel goed zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren 
- Je bent proactief en je hebt geen moeite om te schakelen tussen taken  
- Je bent stressbestendig  
- Affiniteit met duurzaamheid is een pre 
- Ervaring met projectmanagement is een pre 

Wie zijn wij? 
 

- ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) is een B2B netwerkorganisatie die met ca. 150 
deelnemende bedrijven het nagenoeg volledige aanbod aan duurzame oplossingen toont, in een zeer 
inspirerende hal van 2.500 m2 op de RDM Campus in Rotterdam. In deze hal worden door de deelnemers, 
onszelf en derden dagelijks evenementen georganiseerd, rondleidingen gegeven en bezoekers ontvangen.  

- De WoonWijzerWinkel (WWW) is het regionale energieloket dat voor 25 gemeenten in de regio Rijnmond 
en Haaglanden werkzaam is en haar focus heeft op het verduurzamen van particulier woningbezit en 
VvE’s in die gemeenten. Naast een digitaal loket is deze WoonWijzerWinkel fysiek gehuisvest in ICDuBo 
en werken beide organisaties nauw met elkaar samen.  

Wat bieden wij? 
 

- Een gezellig, informeel jong team 
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen 
- Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng 
- Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden  
 

 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/

