Vacature

Ondernemende woordvoerder met hart voor wonen (36
uur/week)
Ben jij die initiatiefrijke woordvoerder die enthousiast wordt als ‘jouw verhaal’ terug te vinden is in
de krant? Ken jij de kneepjes van moderne (online) woordvoering en persbenadering? Dan ben jij
de collega die we zoeken!
Of het nu gaat om sneller meer nieuwbouwwoningen te bouwen, een krachtige lobby in Den Haag of
Europa voor gunstige juridische voorwaarden voor sociale huisvesting of aandacht voor de rol van
woningcorporaties in de aanpak van vitale wijken, journalisten horen graag wat woningcorporaties
ervan vinden.
Heb je er lol in om uit te leggen waarom huurverhogingen wel nodig zijn of waarom de
verhuurderheffing zijn langste tijd heeft gehad? Ook bij deze vraagstukken hechten we eraan om
journalisten van actualiteitenrubrieken tot gespecialiseerde online media snel en goed te woord te
staan. In dit proces vervul je als senior woordvoerder een sleutelrol. Daarom zijn we bij Aedes op
zoek naar een ondernemende senior woordvoerder die in staat is over complexe maatschappelijke
vraagstukken helder en krachtig te communiceren.
Wie zoeken wij?
We zoeken een senior woordvoerder voor 36 uur per week die ‘outside-in’ denkt. Je legt makkelijk contact met
journalisten, collegawoordvoerders bij woningbouwcorporaties, samenwerkingspartners of de rijksoverheid. Je
weet met een gedurfde persaanpak media-aandacht te creëren. Je bent een teamspeler en weet samen met je
collega’s van het team Communicatie resultaten te boeken op de vele uitdagende en altijd actuele dossiers.
Je bent een 'stevige' sparringpartner voor onze voorzitter en inhoudelijke specialisten. Je volgt het nieuws uit
nieuwsgierigheid, ziet kansen, bent snel en handig met online kanalen en weet hoe je media kunt interesseren
voor onderwerpen. Je werkt actief aan de gewenste beeldvorming over de sociale huursector. Je weet complexe
vraagstukken te vertalen in een doordachte media-aanpak, woordvoeringslijnen, social mediaposts en Q&A’s. Je
beantwoordt persvragen, en weet deze in de beantwoording te koppelen aan onze strategische agenda. Ook
draai je mee in onze perspiketdienst (1x per 3 weken). Je bent - indien nodig - ook inzetbaar buiten reguliere
kantooruren.
Wat neem je mee?


een academisch werk- en denkniveau;



minimaal 5 tot 8 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in een politiek bestuurlijk georiënteerde organisatie;



een flinke dosis energie, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen;



natuurlijke overtuigingskracht, flexibiliteit en teamspirit;



uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden;



affiniteit met volkshuisvesting.

Wat bieden wij aan jou?
Wij bieden in eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar met een vooruitzicht op een vaste aanstelling. Het
salaris ligt tussen 4.600 en 6.000 euro per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
Samen goede resultaten halen in een goede sfeer staat voorop bij Aedes. Daarom besteden we veel aandacht
aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling, en krijg je alle ruimte om initiatieven te nemen.
Wie zijn we?
Branchevereniging Aedes behartigt de belangen van bijna 265 woningcorporaties in Nederland.
Woningcorporaties zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Ze beheren 2,3
miljoen huurwoningen in Nederland, waarin ruim 4 miljoen mensen wonen. Daarnaast bouwen ze woningen,
dragen ze bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s en investeren ze in duurzaamheid.
Aedes zorgt ervoor dat deze corporaties en samenwerkingspartners hun werk optimaal kunnen doen. We geven
voorlichting en initiëren onderzoek en productontwikkeling. Ook zijn we de werkgeversvereniging van de
corporatiebranche waar 28.000 mensen werken.
Wie werken bij ons?
Bij Aedes werken ruim 70 professionals. Mensen die weten hoe de feiten en de wetgeving in elkaar zitten, en
nadenken hoe corporaties het best hun doelstelling kunnen waarmaken en hoe de (huur)woningmarkt beter zou
kunnen functioneren. Belangenbehartiging en sectorontwikkeling vormen de kern van ons werk.
Team Communicatie
Team communicatie is verantwoordelijk voor de profilering en positionering van de woningcorporaties als sector
en van Aedes als belangenbehartiger. Verder bouwt het team samen met corporaties aan de reputatie van de
sector. Communicatieadviseurs adviseren over strategische onderwerpen (bijvoorbeeld huurbeleid, legitimatie,
huisvesting van bijzondere doelgroepen, cultuur en gedrag) en ondersteunen samen met de contentspecialisten
projecten op het gebied van belangenbehartiging, kennis/sectorontwikkeling en verenigingszaken. Daarvoor
worden alle denkbare communicatiekanalen ingezet.
Informatie en Sollicitatie
Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door Mirjam Brantjes. Je kunt solliciteren t/m 31 mei via
mirjam@mirjambrantjes.nl
Voor aanvullende informatie kun je bellen met Mirjam op 06-34202446.

