
 

Communicatiemedewerker  

WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant 
24 uur per week 

 

Over de vacature 

Ben jij een enthousiaste communicatieprofessional, heb je een vlotte pen en steek je graag 

de handen uit de mouwen in een zelfstandige functie? Dan zoeken we jou! 

 

Over WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant 

WSP Midden-Brabant is hét regionale aanspreekpunt voor werkgevers met personeels-

vragen. Wij helpen werkgevers bij de invulling van vacatures en inspireren hen tot sociaal 

ondernemen. Wij verbinden personeelsvragen van werkgevers zoveel mogelijk met onze 

sociale opdracht: kansen bieden op de arbeidsmarkt voor mensen die ondersteuning kunnen 

gebruiken. Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen ontwikkelen we ons tot het 

dienstverlenend hart van werkend en werkgevend Midden-Brabant. 

WSP Midden-Brabant is een samenwerking tussen UWV, gemeenten, Sociale Werkbedrijven 

en het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. 

 

Over jou 

Als medewerker communicatie werk je in opdracht van het managementteam en werk je 

samen met je collega's van WSP Midden-Brabant. Je beweegt je zelfstandig binnen de 

regionale netwerkorganisatie van adviseurs en matchers en bent daardoor goed op de 

hoogte van de ontwikkelingen binnen de regio, zoals succesverhalen, evenementen en 

activiteiten. Je (her)schrijft artikelen voor de website en zet actief social media in. 

 

Verder: 

● Zet je WSP Midden-Brabant nóg beter op de kaart binnen de arbeidsmarktregio 

Midden-Brabant; 

● Ben je verantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van het 

communicatieplan en de uitvoering daarvan; 

● Stel je de contentkalender op en onderhoud je de communicatiekanalen en -

middelen zoals het intranet, de website, nieuwsbrief en LinkedIn in 

samenwerking met je WSP-collega’s; 

● Ben je verantwoordelijk voor de interne communicatie waar je o.a. met behulp 

van het intranet je WSP-collega’s op de hoogte houdt van de laatste 

ontwikkelingen binnen WSP Midden-Brabant; 

● Zorg je ervoor dat je WSP-collega’s WSP Midden-Brabant op uniforme wijze 

uitdragen naar werkgevers; 

● Ben je breed inzetbaar, toon je initiatief en vind je het leuk om je WSP- collega's 

communicatief bewust te maken; 

● Organiseer je samen met collega’s bijeenkomsten voor werkgevers en 

werkzoekenden; 



 

● Ondersteun je collega’s bij het 

maken en geven van presentaties om het marktbereik van WSP Midden-Brabant 

te vergroten; 

Qua persoonlijkheid herken jij jezelf in de volgende termen: 

● Omgevingsbewust en organisatiesensitief 

● Klant- en resultaatgericht 

● Verbinder 

● Pionieren 

● Zelfstartend 

● Proactief en creatief 

● Gestructureerd en sterk in plannen en organiseren 

Zo ziet jouw dag eruit: 

Je dag begint met het verzenden van de tweewekelijkse interne nieuwsflits aan alle WSP 

collega’s. Daarna ga je naar de kantoorlocatie waar je een dienstauto van de gemeente 

Tilburg hebt gereserveerd. Hier ontmoet je de fotograaf die met jou meerijdt naar de locatie 

van de werkgever. Jij interviewt de werkgever en een WSP-adviseur over hun succesvolle 

samenwerking rondom inclusief ondernemen. Daarop volgt een rondleiding in het bedrijf. De 

fotograaf legt alles vast in mooie beelden. In de middag heb je een overleg met het 

organisatiecomité van de informele bijeenkomst van WSP-adviseurs. Aan het eind van jouw 

werkdag werk je het interview dat je die ochtend hebt afgenomen uit. 

 

Wij vragen: 

● Je beschikt over een afgeronde relevante hbo-opleiding; 

● Je hebt minstens 2 jaar aantoonbare ervaring in een communicatiefunctie; 

● Je bent zelfstandig en kunt goed in teamverband werken; 

● Je hebt ervaring met WordPress en Mailchimp; 

● Je hebt een goede vlotte pen; 

● Je hebt affiniteit met werkzoekenden en ervaring met 

arbeidsmarktcommunicatie is een pré. 

Wij bieden: 

Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 9 (aanloopschaal 8). Het betreft een tijdelijke 

functie voor de duur van 1 jaar met de optie tot verlenging. Je komt in dienst op 

detacheringsbasis via payrollorganisatie 18K. Ben je al werkzaam bij een van onze partners 

dan is een detacheringsconstructie mogelijk. Het betreft een functie van 24 uur in de week. 

 

Interesse? 

Sluit dit profiel goed aan en ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan door je CV en motivatie 

vóór 1 december 2022 te mailen naar: marieke.boskman@tilburg.nl. Heb je vragen of wil je 

eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Marieke Boskman, 

teammanager Werkgeversservicepunt Midden-Brabant, bereikbaar via 06-15479456. 


