
 

Lijkt het je leuk om mooie verhalen te vertellen over opvang en onderwijs? Denk je graag 
mee over communicatievraagstukken? Draai jij je hand niet om voor het maken van een 
nieuwsbrief, een mooie foto of een pakkend persbericht? Dan kun jij je als proactieve 
aanpakker vast helemaal vinden in deze functie! Wij zijn op zoek naar een:  

Medewerker PR & Communicatie   
Omvang: 0,5 fte 

 
Zet jij Stichting GOO in the spotlights? 
Bij Stichting GOO geloven we dat een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs de toekomst 
heeft. Daarom hebben we een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar ontwikkeld. Wij 
geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en om zich te ontwikkelen. 
 
Binnen onze stichting zijn er tal van mooie voorbeelden te noemen van hoe we ons hier dagelijks 
voor inzetten. We zoeken iemand die deze verhalen in the spotlights zet. Jij laat door middel van 
interne en externe communicatie zien waar wij voor staan en bouwt verder aan het ‘merk’ GOO. 
 
Jouw werkzaamheden 
Onze nieuwe communicatiemedewerker heeft een gevarieerde werkdag! Je maakt bijvoorbeeld onze 
interne en externe nieuwsbrief en zorgt dat onze website up to date blijft. Door een sterke inzet van 
diverse (online) communicatiemiddelen draag je bij aan de profilering van GOO. Je gaat op zoek naar 
leuke nieuwtjes en verzorgt communicatie voor zowel medewerkers, als kinderen, ouders en externe 
partijen. Doelgroepgericht communiceren is aan jou dus wel besteed! Jij bedenkt manieren om al deze 
doelgroepen nog beter te bereiken en ondersteunt onze locaties bij hun communicatie. Verder 
ontwikkel en verzorg je ons PR-materiaal en denk je mee over nieuwe stappen op het gebied van 
communicatie. 
 
Ben jij klaar voor deze nieuwe uitdaging?  
We zoeken een communicatiemedewerker die bij voorkeur de volgende kwalificaties en kwaliteiten 
op zak heeft: 

• Hbo werk- en denkniveau, een afgeronde opleiding op het gebied van marketing en 
communicatie; 

• Een doener, maar ook een goede sparringpartner; 

• Je kunt goed zelfstandig werken, maar draait je hand ook niet om voor teamwork; 

• Je hebt een vlotte pen en fotografeert graag; 

• Ervaring met social media; 

• Je bent flexibel en kunt goed omgaan met deadlines; 

• Je bent proactief ingesteld. 
 
Ervaring met communicatie binnen het onderwijs of de opvang is natuurlijk welkom! Evenals ervaring 
met vormgevingsprogramma’s (zoals Canva, Photoshop of InDesign).  
 
Wat bieden we jou? 
In deze nieuwe functie krijg je alle ruimte om nieuwe communicatie-uitingen te ontwikkelen. Je kunt 
dus rekenen op een afwisselende baan waar je volop contact hebt met collega’s op het stafbureau, 
maar ook met docenten, pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders. Je krijg bij ons volop de 



ruimte om je verder te ontwikkelen. Natuurlijk bieden we je een goed salaris en mooie secundaire 
arbeidsvoorwaarden (cao opvang). 
 
Wil je meer informatie?  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anoeska van Kilsdonk, 
bestuurssecretaris/hoofd communicatie, via telefoon: 088-0088508 of e-mail 
anoeska.vankilsdonk@stichtinggoo.nl   
 
Wil je solliciteren?  
Stuur dan nu je motivatiebrief en cv naar: Anoeska.vankilsdonk@stichtinggoo.nl. Je kunt je reactie 
tot uiterlijk 4 december sturen. Vergeet niet ‘Communicatiemedewerker’ hierbij te vermelden.   
 
De gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 11 december a.s. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten 
voor. 
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