
DeltaWonen is op zoek naar een adviseur marketing en 

communicatie voor het bedrijfsonderdeel ‘Klant en Wonen’. 

In deze functie geef je (strategisch) advies over klantcommu-

nicatie en de middelen en kanalen die hier bij passen Als het 

gaat om de uitvoering, steek je zelf graag de handen uit de 

mouwen.  

Je werkzaamheden

Samen met je 2 collega adviseurs, de marketing-analist en 

vormgever vertaal je het algemene beleid van deltaWonen 

naar communicatieadvies en kies je de juiste boodschap en 

(online) kanalen en middelen om onze klanten te bereiken. Jij 

doet dat voor het bedrijfsonderdeel Klant en Wonen. Binnen 

Klant en Wonen heb jij een signaalfunctie en geef je gevraagd 

en ongevraagd communicatieadvies aan de adjunct-directeur 

Klant en Wonen en de team- en/of projectmanagers. Ook 

ben je verantwoordelijk voor het up-to date houden van het 

crisiscommunicatieplan en de perswoordvoering voor Klant 

en Wonen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de (door-) 

ontwikkeling en de uitvoering van het social mediaplan.

Jij…

 • bent een stevige sparringpartner die actief aansluiting 

zoekt op de verscheidene processen en daarin de ad-

junct-directeur Klant en Wonen, project- en lijnmanage-

ment gevraagd en ongevraagd adviseert, 

 • zoekt de verbinding met andere afdelingen en gaat actief  

op zoek naar informatie, 

 • kunt goed zelfstandig werken en bent betrokken op de 

inhoud,

 • kent de weg op de (online) communicatiekanalen en weet 

deze op een creatieve manier in te zetten,

 • kunt leuke en aansprekende teksten schrijven voor interne 

en externe media, zoals het intranet, de website, huur-

dersnieuwsbrief en social media,

 • herkent jezelf aantoonbaar in de kernwaarden professio-

neel, verrassend, respectvol en verbindend, 

 • werkt en denkt op HBO niveau (opleiding op het gebied van 

communicatie), en werkt zeker al 5 jaar in een soortgelijke 

functie. 

Wij bieden

Een mooie functie van 28 uur. De functie is ingedeeld in 

schaal J van cao Woondiensten. Daarnaast heeft deltaWonen 

een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, 

zoals een eindejaarsuitkering en het Woondiensten cafetaria 

systeem.

Interesse?

Stuur dan je sollicitatiebrief en cv voor 15 september a.s. naar 

vacature@deltawonen.nl. De gesprekken vinden plaats op  

5 oktober 2017. Voor meer informatie over de functie kun je 

contact opnemen met Xandra Tromp, manager Bestuurszaken 

op 038 851 02 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 

prijs gesteld, delen via social media wel!

Adviseur marketing en communicatie m/v
Voor 28 uur per week

Onze huurders willen prettig en comfortabel wonen. Op een plek waar zij zich thuis voelen. Daar werken we bij deltaWo-

nen dan ook dagelijks met veel plezier aan. Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren wij sociale huurwonin-

gen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op dit moment hebben wij ongeveer 15.000 woningen.  

Bij deltaWonen werken ongeveer 190 medewerkers.

Wij vinden belangrijk wat wij doen, maar hóe wij de dingen doen, vinden we minstens zo belangrijk. Daarom werken we 

bij deltaWonen volgens 4 kernwaarden: Respectvol, Professioneel, Verbindend en Verrassend.

Postbus 604, 8000 AP Zwolle    
038 851 02 00    
www.deltawonen.nl

1
4

1
0

2
4

0
8

1
7

 

?


