De Zeeuwse Reinigingsdienst is op zoek naar een:

Communicatie Adviseur (m/v)
Wat zoeken wij?
Ben jij een enthousiaste persoon, die goed overweg kan met mensen en die het leuk vindt
om met thema’s rondom afval en duurzaamheid aan de slag te gaan? Dan is deze vacature
misschien iets voor jou! We zoeken een allround communicatie adviseur die creativiteit en
lef toont, snel kan schakelen en kan inspelen op de actualiteit. Daarnaast ben je
stressbestendig, flexibel, verbindend, heb je overtuigingskracht en een hands-on mentaliteit.
Wat ga je doen?
• Als communicatie adviseur help je ons met het opzetten van onze interne en externe
bedrijfscommunicatie (corporate communication).
• Je bent de spil in de Zeeuwse afvalcommunicatie, soms direct in contact met burgers,
maar zeker ook met (gemeentelijke) overheden, waarvoor wij werken.
• Je verzorgt onze online communicatie en beheert o.a. onze website en sociale-media
kanalen.
• Je neemt deel in onze projecten.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan met zicht op een vast contract. Wij bieden een
salaris dat past bij je kennis en ervaring. Het is een functie voor 40 uur per week, maar
parttime is bespreekbaar. De ZRD valt onder de werkingssfeer van de GEO cao en kent
goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een uitdagende organisatie
met korte lijnen en een goede, informele sfeer. Er zijn voldoende mogelijkheden om je verder
te ontwikkelen.
Wat vragen wij?
• Minimaal een afgeronde bachelor/HBO-opleiding in de communicatie of een vergelijkbare
studierichting.
• Aantoonbare theoretische en praktische kennis van en ervaring met
communicatietechnieken op strategisch, tactisch en operationeel niveau
• Affiniteit met en/of ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré
Wie zijn wij?
Bij de ZRD werken 75 personen in vaste dienst. Daarnaast werken wij met een flexibele schil
van ca. 25 medewerkers. Wij beheren en exploiteren voor de 13 Zeeuwse gemeenten de
milieustraten. Wij verzorgen voor de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord-Beveland,
Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere de huis-aan-huis inzameling van afvalstoffen.
Daarnaast zijn we in nagenoeg heel Zeeland actief met de inzameling van flessenglas en
textiel. In Goes hebben we een locatie waar het Zeeuwse oud-papier en karton en het PMDafval wordt op- en overgeslagen. De ZRD is adviseur voor onze aandeelhouder, de
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ),
waarin de 13 Zeeuwse gemeenten zijn vertegenwoordigd.
Wil je meer weten?
Heb je vragen, neem dan contact op met Paul Marinissen, directeur ZRD, op
telefoonnummer +31 (0)6 5369 1056 of e-mail: pmarinissen@zrd.nl.
Als je op deze vacature wil solliciteren, stuur dan je CV met motivatiebrief uiterlijk 29
januari 2021 naar Marcel de Kok van Personeelszaken via mdekok@zrd.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 5 februari 2021.
Wij voeren deze wervingsprocedure uit in eigen beheer. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

