
 
 

 

Vacature: communicatiemedewerker 24 uur 

 

Heb je na je HBO opleiding communicatie tenminste 2 jaar ervaring als communicatiemedewerker, 

schrijf je graag en ben je maatschappelijk betrokken? Dan is deze vacature mogelijk iets voor jou.  

 

Woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer is op zoek naar een communicatiemedewerker 

voor 24 uur per week. Het is een tijdelijke functie voor de duur van twee jaar.  
 

Samen met de communicatieadviseur vorm jij ons team Communicatie. Je houdt je zelfstandig bezig 

met de uitvoering van ons communicatiebeleid. Tot je taken horen onder meer het up-to-date houden 

van de website, social media en intranet, nieuwsbrieven opzetten en schrijven, de 

bewonerscommunicatie begeleiden en verzorgen bij vastgoedprojecten en het bewaken van de 

huisstijl.  
 

Wat vind je bij ons? 

De Goede Woning beheert ruim 6.000 huurwoningen in Zoetermeer. Onze huurders waarderen ons 

en we zijn financieel gezond. Onze opgave lees je in ons ondernemingsplan op 

www.eenpassendthuis.nl. Onze communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is open, informeel en 

collegiaal. De Goede Woning is een lerende organisatie. We zetten continu stappen om onszelf te 

verbeteren, zodat we goed kunnen inspelen op alle veranderingen en uitdagingen, Belangrijk, want we 

streven naar een hoge klanttevredenheid.  

 

Wat bieden we jou? 

Een uitdagende functie als communicatiemedewerker bij een woningcorporatie die zich goed op haar 

toekomst voorbereidt. Waarin je je vak in de volle breedte uitoefent en je je verder kunt ontwikkelen. 

Je werkt samen met de communicatieadviseur aan verschillende projecten en hebt een centrale rol in 

de organisatie. Je start bij ons met een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar. Als het jou en ons 

bevalt, kan dit met 1 jaar verlengd worden. Deze functie heeft een tijdelijk karakter voor de duur van 2 

jaar. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring: minimaal € 3.445 en maximaal € 4.531 bruto 

per maand bij een 36-urige werkweek (salarisschaal I van de CAO Woondiensten.) 
 

Vanwege de coronamaatregelen werken we momenteel vanuit huis. De Goede Woning begeleidt 

medewerkers bij het inrichten van een passende thuiswerkplek. 
 

Herken je je in deze vacature? 

Matchen onze wensen en sta je open voor een tijdelijke functie? Mail dan voor 12 februari 2021 je 

motivatie en cv naar ons. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Annemieke 

Anneveldt, communicatieadviseur, telefoon (079) 343 80 00. Meer informatie over ons bedrijf lees je 

op www.dgw.nl en over de CAO Woondiensten op www.aedes.nl. Een assessment maakt deel uit van 

de sollicitatieprocedure. 

 

http://www.eenpassendthuis.nl/
http://www.dgw.nl/
http://www.aedes.nl/

