
 
 

 
 
De Huismeesters is een buurtcorporatie in de stad Groningen 

Wij zorgen ervoor dat 8.000 huishoudens met een laag inkomen hier goed kunnen wonen. Dit doen wij met ruim 
85 betrokken medewerkers. De Huismeesters is een ambitieuze corporatie. De komende jaren slopen, bouwen 
en verduurzamen we duizenden woningen. We investeren in vitale en leefbare wijken, met name voor onze 
doelgroep. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met huurdersvertegenwoordigers, 
maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente.  
 
De Huismeesters werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Ook op het gebied van online 
dienstverlening en communicatie willen we de komende jaren stappen zetten. Met een intensiever en 
professioneler gebruik van sociale media willen we ook actief werken aan interactie met onze klanten.  
 
Als communicatiemedewerker weet jij de boodschap van De Huismeesters perfect uit te dragen naar de 
buitenwereld. Jij zorgt ervoor dat de klant weet wat onze organisatie doet en waar het voor staat. Dit betekent dat je 
nieuws- en persberichten schrijft, met de medewerkers en huurders praat en het bedrijf een goed imago geeft. 
Kortom: een verantwoordelijke baan met veel leuke werkzaamheden. Je bekleedt een nieuwe functie. Samen met 
een communicatieadviseur die vooral op strategisch vlak opereert ben je verantwoordelijk voor communicatie.  
Je vindt het dus leuk en uitdagend om deze functie zelf vorm te gaan geven. 
 
Denk jij deze uitdagende baan aan te kunnen? Solliciteer dan op onze communicatiemedewerker vacature! 
 

Communicatiemedewerker 20-32 uur 
Omgevingsbewustzijn – Creativiteit - Uitdrukkingsvaardigheid 

 
Wat ga je doen 
Je hebt een ruim pakket aan taken, waaronder: 

• Creëren van content voor het intranet; 

• Vullen en optimaliseren van de content op de website van De Huismeesters; 

• Ontwikkelen en redigeren van communicatiemiddelen in de breedste zin van het woord (tekst, beeld en 
geluid, online en print); 

• Meewerken aan het profileren van De Huismeesters in externe projecten en richting diverse externe 
doelgroepen  

• Ondersteunen bij het uit te voeren communicatie- en huisstijlbeleid.  

• Coachen en begeleiden van medewerkers op het gebied van communicatie 

• Bedenken en uitvoeren van promotie- en marketingactiviteiten 

• (mede) -coördineren én eventueel organiseren van alle zaken rondom evenementen in afstemming met 
de strategisch communicatieadviseur en andere collega’s.  

 
Dit kan jij 

De communicatiemedewerker die we zoeken is proactief, een verbinder, met een ‘hands-on’ mentaliteit. Je 
weet op welk moment en op welke manier je (online) media inzet.  

Om dit te kunnen doen heb jij een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. En 
bezit je goede digitale vaardigheden en hebt bovendien kennis en ervaring met sociale media in een 
bedrijfscontext.  

Je kunt goed samenwerken, hebt een ondernemende houding en je houdt je staande in een dynamische 
omgeving. Doordat je verschillende taken hebt, is het van belang dat je snel kunt schakelen. 

Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van communicatie of marketing. Verder ben je goed 
in het schakelen tussen verschillende werkzaamheden en het bepalen van prioriteiten.  

Tot slot is het fijn als je: 

• Ervaring hebt met projectmatig werken 

• Gewerkt hebt met Indesign, Illustrator en Photoshop 



 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra van Zaal, waarnemend directeur-
bestuurder. Sandra is te bereiken op 06 – 30 23 1993.  
Ontvang je graag het volledige functieprofiel? Dan kun je een e-mail sturen naar 
p&o@dehuismeesters.nl. 
Kijk op onze website voor meer informatie over De Huismeesters: www.dehuismeesters.nl. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ons aanbod 
Het betreft een functie voor 20-32 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten, 
schaal H.  Afhankelijk van je kennis en ervaring bieden we je een bruto maandsalaris tussen € 3.153 en € 4.230 

Uiteraard ontvang je voor het uitvoeren van je werkzaamheden een laptop en een mobiel.  Indien je wilt 
thuiswerken behoort dit tot de mogelijkheden. En voor je persoonlijke ontwikkeling heb je een eigen 
opleidingsbudget. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Wil je solliciteren? E-mail dan je CV en motivatiebrief naar solliciteren@dehuismeesters.nl.  
 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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