Passionate Bulkboek levert al 25 jaar een bijdrage aan het stimuleren en bevorderen van het literaire
klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren.
Dat doen we al 25 jaar met educatieve programma’s zoals de Jonge Jury, De Inktaap, Dag van de
Literatuur en de verhalenwedstrijd Er Was Eens en met vrijetijdsprogramma’s zoals Write Now!
en Geen Daden Maar Woorden Festival. Er werken twaalf medewerkers op het kantoor, dat zich
in een monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS bevindt. Onze medewerkers zijn
professioneel, ondernemend en resultaatgericht.

Passionate Bulkboek zoekt per 1 september a.s. een

MEDEWERKER
PR EN COMMUNICATIE (M/V)
(32U P/W)

Werkzaamheden:
In deze functie draait het allemaal om onze educatieve en vrijetijdsprogramma’s wervend,
correct, actueel, compleet en multimediaal onder de aandacht te brengen.
De primaire doelgroep is jongeren, maar we bereiken hen vaak via hun docenten op school
in het vo en op mbo en pabo.
Communicatiedoelstellingen zijn de naamsbekendheid van de programma’s individueel
in het bijzonder en Passionate Bulkboek als initiator in het algemeen te versterken. Intern
door zowel eigen collega’s als die van samenwerkende organisaties op de hoogte te stellen
van alle ‘in en outs’ van onze programma’s; extern ook door onze stakeholders goed en
actueel te informeren over ons werk.
Hierbij werk je nauw samen met het Hoofd Relatiebeheer, maar ben je ook ondersteunend
en aanvullend voor je collega’s van de afdeling Programma’s.
Je geeft invulling aan de communicatieplannen, zowel corporate als bij elk programma
passend, zodat de juiste communicatiemiddelen op het goede moment worden ingezet.
Daarbij bewaak je de huisstijlen en onderhoud je de contacten met vormgevers en andere
(digitale) mediaprofessionals. Je verzorgt de coördinatie van het jaarverslag en onderhoudt
zowel proactief als reactief contacten met de pers. Binnen je eigen team word je
ondersteund door een ICT/content medewerker en een tijdelijke assistent (stage-functie).

Jij bent voor ons de juiste kandidaat als je:
• een HBO opleiding Communicatie hebt en dit als een volgende stap in jouw carrière
ziet;
• minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie hebt;
• redactionele vaardigheden bezit en de Nederlandse taal goed beheerst;
• zelfstandig kan werken en zelf structuur in de werkzaamheden kan aanbrengen;
• niet bang bent voor een sprong in het diepe en met weinig informatie veel voor elkaar
krijgt;
• een visie hebt op de meest effectieve inzet van (social) media richting jongeren en
(onderwijs)professionals;
• out of de box kan denken en creatief bent in het vinden van oplossingen;
• een teamplayer bent, die ook heel goed in staat is om zelfstandig te werken.

Wij bieden:
• een hecht team van 12 medewerkers en 5 stagiairs in een informele, transparante en
goede werksfeer;
• een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief en
mogelijkheden jezelf te ontwikkelen;
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Maatschappelijke
Dienstverlening, waaronder vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,3%), compensatie
overwerk, reiskostenvergoeding en facilitaire ondersteuning voor werken in OV;
• marktconform salaris;
• een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.

Solliciteer door:
Een e-mail te sturen aan Giel van Strien (directeur van Passionate Bulkboek) vóór 17 juli a.s.
De gesprekken vinden plaats in de week van 20 – 24 juli a.s.
giel@passionatebulkboek.nl
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