(16 tot 24 uur per week)
Wil je samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers, wetenschappers en
natuurlijk het ‘team MIND Us’ werken aan het creëren van een podium waar jongeren zich
gezien en gehoord voelen? En waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een
goede mentale gezondheid? Kom dan werken als communicatieadviseur bij MIND Us!
MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale
problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Zie ook: www.mindus.nl.
Ben jij een adviseur die al veel weet van facetten van communicatie en het ook leuk vindt
om nog veel te leren? Dan horen we heel graag van je.

Het ‘team MIND Us’ zoekt een allround adviseur die begrijpt hoe belangrijk communicatie is
bij verandering. Als communicatieadviseur van MIND Us ben je het eerste aanspreekpunt
voor de media, maak je communicatieplannen, ben je de onlinespecialist en initiator voor
mooie social media posts en denk en doe je mee bij werkbezoeken die onze erevoorzitte r
koningin Máxima maakt.

MIND Us is een startende organisatie. Dit betekent dat we met het team continue aan het
bouwen zijn aan de groei en de bijbehorende structuren binnen de organisatie.
Functieomschrijvingen en werkzaamheden zijn daardoor nog in beweging en hierin kijken
we naar wat iemand kan en waar de talenten en krachten van de verschillende teamleden
liggen. Vind je het leuk om samen met ons te bouwen aan de groei van de organisatie, dan is
deze functie zeker geschikt !

Je maakt je hard voor de mentale gezondheid van de jongeren en voelt je persoonlijk
betrokken bij dit thema. Je bent enthousiast, creatief en kunt goed prioriteiten stellen. Je
hebt ervaring in het bereiken van jongeren en weet flexibiliteit goed te combineren met het
aanbrengen van structuur en projectmatig werken.
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Je hebt ervaring met alle facetten van communicatie en in ieder geval ervaring met
media en pers;
Je hebt gevoel voor bestuurlijke en paritaire verhoudingen, tact;
Je bent zelfstandig, neemt initiatief, maar bent ook een teamspeler;
Je kunt relativeren, hebt humor en bent sociaal vaardig;
Je hebt en houdt aantoonbaar overzicht en brengt structuur aan;
Je schakelt snel en weet te prioriteren, je bent stressbestendig.

Een dynamische werkomgeving;
Een veelzijdige functie;
Een dienstverband van 16-24 uur, waarbij groei naar meer uren op termijn mogelijk
is;
In eerste instantie bieden wij een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging;
MIND Us werkt vanaf kantoor in Amersfoort. We werken op donderdag altijd als
team op kantoor, en ook op andere dagen zijn er altijd mensen van ons te vinden.
De functie wordt gewaardeerd in schaal 10 CAO Sociaal Werk/Welzijn en
Maatschappelijke dienstverlening.
Een individueel keuzebudget bestaande uit 8% vakantietoeslag, 8,3%
eindejaarsuitkering en de waarde van 26 bovenwettelijke vakantie -uren.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatie met een heldere motivatie en cv
uiterlijk op 20 november 2022 naar linda.knijnenburg@mindus.nl

Wil je eerst meer informatie, bel of mail naar Frederieke Vriends, directeur MIND Us (tel.nr.
06-17354329, email: frederieke.vriends@mindus.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

