
                                                     

Ben jij die enthousiaste communicatiemedewerker die ons team komt versterken? 

Zit communicatie in jouw bloed? Heb je een creatieve geest? Is soepele teksten schrijven een van jouw 

kwaliteiten? En wil je bijdragen aan de toekomst van het basisonderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Over ons: 

Wij zijn een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters in 3 regio’s. SKOzoK staat 

voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. Ongeveer 570 medewerkers verzorgen samen primair 

onderwijs voor circa 5.600 leerlingen. 

Over de functie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste communicatiespecialist met minimaal HBO niveau, met 2 tot 3 jaar 

relevante werkervaring. Binnen onze innovatieve onderwijsorganisatie ga je de veelzijdige 

communicatiefunctie invullen. Je maakt deel uit van de afdeling bestuursondersteuning en werkt onder andere 

mee aan het communicatiebeleidsplan en de uitvoering hiervan, het bestuursverslag, marketingvraagstukken 

en je helpt scholen met hun communicatie. Verder speel je een belangrijke rol in het succesvol maken van 

eigentijdse communicatiemiddelen zoals onze eigen ouder-app en initiatieven en activiteiten van onze 

enthousiaste collega’s. 

Wie zoeken we? 

• Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden  

• Je bent ICT-vaardig en hebt kennis van eigentijdse 

communicatiemiddelen  

• Je beschikt over organisatiesensitiviteit 

• Je bent initiatiefrijk 

• Je hebt een flexibele instelling 

• Je bent een creatief denker 

• Je hebt een stevige persoonlijkheid 

• Je werkt accuraat en zorgvuldig  

 

 

Wat bieden wij? 

Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract met een omvang van 0.6 – 0.8 fte. Bij wederzijdse tevredenheid zal  

het contract worden verlengd. Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je gaat werken vanuit 

ons bestuurskantoor in Veldhoven. 

Interesse? 
Indien je interesse hebt in bovengenoemde functie, dan nodigen wij je van harte uit jouw brief en CV te sturen 

naar Reninka de Wilt via rdewilt@skozok.nl uiterlijk 6 oktober 2017. Voor vragen over de functie kun je 

telefonisch contact opnemen met Karin Wagt op telefoonnummer 040-2531201. De sollicitatiegesprekken 

worden gepland in de week van 23 oktober 2017 op het kantoor in Veldhoven.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


