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de Katholieke Scholenstichting Utrecht 

is op zoek naar een 

STAFFUNCTIONARIS PR & COMMUNICATIE (0,6 FTE)

Ben jij een proactieve en flexibele communicatieprofessional? Kun 

jij zelfstandig en creatief invulling geven aan communicatiebeleid? 

Geef je graag gevraagd en ongevraagd communicatieadvies? 

Solliciteer dan nu op deze functie!

Wat ga je doen? 
Als staffunctionaris PR & Communicatie ondersteun en adviseer 

je het bestuur, het management en de schoolleiders over in- en 

externe communicatie. Je geeft je collega’s op verschillende 

beleidsgebieden (bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en P&O) 

inhoudsgerichte communicatieadviezen.  Als woordvoerder 

beantwoord en behandel je vragen van de media. Ook ben 

je verantwoordelijk voor het vergroten en borgen van de 

naamsbekendheid van de KSU(-scholen). 

Daarnaast kent de functie een beleidsmatige kant. Een deel van 

je tijd ontwikkel en implementeer je communicatiebeleid en 

communicatiemiddelen, in lijn met ons Strategisch Beleidsplan.

De uitvoerende werkzaamheden bestaan vooral uit het schrijven, 

redigeren en coördineren van communicatieuitingen van de KSU 

waarbij je de huisstijl bewaakt. Ten slotte ben je verantwoordelijk 

voor het organiseren van pr-activiteiten. 

Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau (een afgeronde opleiding op het  

 gebied van communicatie), bij voorkeur aangevuld met een  

 afgeronde opleiding NIMA B;

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

• uitstekende contactuele en redactionele vaardigheden;

• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en  

 geschrift;

• ervaring met CMS en de inzet van social media en bij voorkeur  

 kennis van Adobe Indesign;

• affiniteit met de Katholieke waarden en bereid deze uit  

 te dragen in het werk.

Wie ben jij?
We verwachten van jou integriteit; je kunt goed met vertrouwelijke 

informatie omgaan. Daarnaast werk je nauwkeurig en ben je 

proactief en flexibel ingesteld. Je kunt goed werken en optreden 

onder (tijds-)druk. Je bent een echte doener die graag met 

collega’s de schouders eronder wil zetten. Je bent leergierig, neemt 

verantwoordelijkheid en hebt bovenal plezier in je werk!

Wat bieden wij?
Een uitdagende parttime functie in een organisatie die volop in 

ontwikkeling is. De KSU biedt ruime mogelijkheden voor opleiding 

en persoonlijke ontwikkeling. 

Aantal uren:  24 uur (0,6 fte)

Startdatum:  zo snel mogelijk 

Dienstverband:  het betreft een benoeming voor bepaalde  

    tijd, met bij goed functioneren uitzicht op een  

    benoeming voor onbepaalde tijd. 

Salaris:   de functie valt momenteel in schaal 10 OOP  

    van de CAO PO

Belangrijke data
•  Eerste selectiegesprekken: donderdag 10 oktober 2019 tussen  

 14.00 en 17.00 uur

•  Tweede selectiegesprekken: woensdag 16 oktober 2019 tussen  

 09.00 en 12.00 uur

•  Benoemingsgesprek: dinsdag 29 oktober 2019 tussen 13.00 en  

 13.30 uur

Heb je interesse?
Ben je enthousiast over deze functie? Solliciteer dan uiterlijk 

30 september 2019 via het sollicitatieformulier op de website. 

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met 

Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O, op 

mariska.gerritsen@ksu-utrecht.nl.


