Communicatiemedewerker (tijdelijke functie)
Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en
gymnasium. De school heeft circa 2200 leerlingen en 175 personeelsleden. De leerlingen
worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en
kunde staat de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het
Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.
In verband met vervanging van zwangerschapsverlof zijn wij van 1 september t/m 23 december 2022
op zoek naar een enthousiaste, ondernemende proactieve communicatiemedewerker voor 0,8 fte.
Het is een zelfstandige en verantwoordelijke functie, waarbij het professionaliseren van de
communicatie en marketing op het Maurick College centraal staat.
Werkzaamheden
De werkzaamheden met betrekking tot communicatie zijn onder meer:
• Het uitbouwen en actueel houden van de website en digitale schoolgids;
• Het onderhouden van het LinkedIn, Facebook en Instagram account;
• Het mede organiseren van open dagen, voorlichtingen, meeloopdagen etc.;
• Het wekelijks informatiebulletin voor personeel bijhouden en versturen via Mailchimp;
• De narrowcasting (tv-)schermen voorzien van interessante content;
• Het opstellen en/of redigeren van brieven en teksten naar ouders/verzorgers, leerlingen en
medewerkers;
• Het ontwikkelen van informatiebrochures in samenwerking met de vormgever;
• Contacten onderhouden met de media;
• Het participeren in een communicatienetwerk;
• Het stroomlijnen van de communicatie binnen de school;
• Het ondersteunen en adviseren van collega’s met betrekking tot communicatie;
• Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van communicatie.
Naast de algemene werkzaamheden vragen wij u bij te dragen aan de volgende projecten:
• Arbeidsmarktcommunicatie;
• Het begeleiden van een internationale conferentie van Water is Life.
Kennis en vaardigheden
U beschikt over:
• een afgeronde HBO- of WO-opleiding bij voorkeur op het gebied van communicatie en/of
marketing;
• bij voorkeur enkele jaren ervaring in het vakgebied;
• aantoonbare ervaring met sociale media;
• een vlotte en heldere communicatiestijl;
• affiniteit met het onderwijs;
• pro-activiteit en creativiteit.
Wij bieden
• een prettige, collegiale en uitdagende werkomgeving waar op basis van vertrouwen wordt gewerkt;
• een bruisende school die altijd in ontwikkeling is;
• volop ruimte voor creativiteit en initiatieven;
• een individuele functie, waarin u de kartrekker bent en deze rol moet oppakken;
• aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school;
• afhankelijk van ervaring, waardering in schaal 8 of 9 (max. € 3.916,- bij 1,0 fte).

Het betreft hier een tijdelijke aanstelling. Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr.
B.J.L. van den Anker MBA, Postbus 2040, 5260 CA Vught. Creatieve sollicitaties worden op prijs
gesteld. U kunt uitsluitend online solliciteren via https://vacatures.omo.nl. Voor meer informatie
over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, ambtelijk secretaris van de
directie via p.vleer@maurickcollege.nl. Uw reactie dient uiterlijk 12 juni 2022 in ons bezit te zijn.

