Communicatie adviseur BPBI
(cao Sociaal Werk schaal 9, beleidsmedewerker 3)

Standplaats
Midden van het land

Omvang
28 uur/week

Aan de slag bij BPBI
BPBI is de belangenbehartiger voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders en in die
hoedanigheid gesprekspartner voor ministerie, rechterlijke macht, banken en maatschappelijke
organisaties binnen het sociaal domein. Zo’n 410 organisaties zijn lid. Zij voldoen aan onze hoge
kwaliteitseisen en staan voor professionaliteit. Het BPBI-lidmaatschap is een keurmerk, dat zich
onderscheidt in haar grondhouding van Samen Verder; Samen met onze beleidsmakers, partners,
spelers binnen het sociaal domein en burgers werken we aan een steeds professionelere branche.
De BPBI maakt zich sterk voor een blijvend recht op een onafhankelijke wettelijk vertegenwoordiger,
voor ieder voor wie dat nodig is. Ons vak en haar context zijn momenteel sterk in beweging,
waardoor volop nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dit vraagt echter wel om sterke verbindingen met
onze leden en onze omgeving, krachtenbundeling en een doordachte lobby. Tevens zetten we meer
en meer in op een positieve beeldvorming van de branche op diverse niveaus.
Ter versterking van ons team op het verenigingsbureau zoeken we een gedreven en ervaren
communicatie adviseur.

Jouw uitdaging als communicatie adviseur
Als communicatie adviseur ressorteer je hiërarchisch onder de directie en stuur je waar nodig één of
enkele medewerkers functioneel aan. Je draagt bij aan onze doelstellingen. Je hebt een vaste
werkplek op ons verenigingsbureau. Kerntaak van de communicatie adviseur is om proactief de
identiteit van de vereniging en haar leden te vestigen. Zodanig dat het imago van de branche met
haar professionele maatschappelijke ondernemers, welke als een belangrijke schakel in de integrale
dienstverlening functioneren, als onbetwistbaar wordt ervaren. Je hebt een vrije rol en we
vertrouwen op de kennis en ervaring die je op jouw vakgebied meebrengt. Een rol waarin jouw
kwaliteiten als strategisch denker én doener samenkomen.
Wat ga je doen?






Je ontwikkelt strategisch communicatiebeleid, implementeert deze en regisseert verdere
uitvoering van dit beleid als meewerkend voorman
Je ondersteunt en adviseert bestuur en directie proactief
Je bent sturend aanwezig, waarbij je je deels bezig houdt met de inhoud en deels inzet om
het zittende team te faciliteren en te laten excelleren
Je weet onze merkbelofte en identiteit verder vorm te geven door deze een eenduidig
gezicht te geven en in een structuur te vatten (o.a. binnen onze nieuw te ontwikkelen online
omgeving)
Onze (strategische) doelen worden mede behaald door jouw inzet van diverse
communicatiemiddelen






Praktische communicatieve werkzaamheden delegeer je binnen het team of besteed je uit
waarbij jij de budgetverantwoordelijke bent
Je bent eindverantwoordelijk voor PR, mediacontacten en reputatiemanagement, waaronder
het opstellen en verder ontwikkelen en implementeren van een proactief PR beleid
Je voert regie op woordvoerderschap en voorlichting
Je signaleert en acteert op ontwikkelingen welke relevant zijn voor of van invloed zijn op de
branche

Kwaliteiten en ervaring die we erg waarderen:














Minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van marketing en communicatie.
Academisch werk- en denkniveau heeft de voorkeur
Aantoonbare ervaring in soortgelijke functies
Je bent een positief kritische sparringpartner met een stevige persoonlijkheid
Je bent gewend om binnen en buiten onze organisatie aandacht te krijgen voor jouw
projecten
24/7 bereikbaar
Je bent klantvriendelijk, toegankelijk en een teamplayer
Je beweegt je gemakkelijk in een kleine organisatie
Sociale, betrokken en initiatiefrijke persoonlijkheid
Strategische doener
Politieke en bestuurlijke antenne
Je kunt op meerdere niveaus vlot schakelen
Je neemt gemakkelijk de regie en weet collega’s te betrekken in de diverse communicatie
momenten
Het beschikken over een (pers)netwerk binnen het sociaal domein zien wij als pré

BPBI biedt
Een veelzijdige functie binnen een werkveld dat sterk in ontwikkeling is. Met alle gelegenheid om een
uniek netwerk op te bouwen, kennis te verdiepen en invloed uit te oefenen op de verdere
professionalisering van een jonge beroepsgroep in het sociaal domein.
Wij bieden een marktconforme beloning en een jaarcontract (met proefperiode) met zicht op een
vaste aanstelling. Werktijden zijn flexibel in te richten en gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de
mogelijkheden.

Procedure
Alleen volledige sollicitaties (voorzien van cv én motivatiebrief) worden in behandeling genomen. De
procedure bestaat minimaal uit een gesprek en een assessment. De vacature wordt gelijktijdig intern
aangeboden, bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat.

Reageren
Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Stuur dan uw
motivatie en CV vóór 1 mei naar bestuur@bpbi.nl.
Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan mevrouw J. den Hartogh, voorzitter BPBI,
via 06-811 95859.

