
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

 

Ben jij onze communicatiespecialist op het gebied van cyberveiligheid? 

 

De MBO Raad is op zoek naar een:                                                                                              

Communicatieadviseur 

40 uur per week (1,0 fte) 

 

De MBO Raad wil samen met jou en je collega’s werken voor het mbo, het hart van onze samenleving en 

economie. De MBO Raad behartigt de belangen van de scholen in een complex werkveld van overheid, 

politiek en bedrijfsleven. Als professional van de MBO Raad lever je een bijdrage aan de maatschappelijke 

doelstelling van onze vereniging via de verschillende thema’s, sectoren en projecten.  

 

Wat vragen wij van jou als communicatieadviseur (A) binnen de afdeling In- & externe 

communicatie? 

• Je bent in staat om een communicatiestrategie en plan op te stellen 

• Je bent in staat om veranderprocessen te helpen vormgeven 

• Je adviesvaardigheden zijn goed ontwikkeld 

• Je bent systeem vaardig (DMS/CMS etc.) 

• Je kan (online) bijeenkomsten vormgeven 

• Je bent uiteraard communicatief heel sterk 

• Je bent creatief en in staat om snel in te spelen op nieuwsberichten 

• Je weet nieuwsgierigheid om te zetten in acties 

• Je bent samenwerkingsgericht 

• Je komt makkelijk in verbinding met stakeholders 

• Je kent de mbo sector 

Wat bieden wij?  

Je kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de weerbaarheid van de MBO sector! Je gaat 

samenwerken met een nieuw, compact en slagvaardig team op het gebeid van cyberveiligheid. Je 

dienstverband is max 40 uur per week en je hebt zelf invloed op de invulling, je werkt deels vanuit huis en 

deels vanuit kantoor of vanuit een van onze scholen. Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk en hier 

is ook ruimte voor. De inschaling is afhankelijk van jouw kennisniveau en werkervaring (minimaal € 3.138,00 

en maximaal € 4.752,00). 

De MBO Raad staat en gaat voor gelijke kansen: geïnteresseerden met een diverse achtergrond in de 

breedste zin van het woord zijn welkom! 

 

De procedure 

Ben je nog aan het lezen? Heel goed, dan ben jij onze nieuwe collega. Stuur een korte motivatie en cv voor 

12 december 2022 naar hrm@mboraad.nl. Als wij ook enthousiast zijn dan nodigen wij je uit voor een 

kennismakingsgesprek.  

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Marije Hulsbosch - Sizoo via 

m.hulsbosch@mboraad.nl of bel naar: 06 – 50 27 26 73. 
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