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Van ons krijg je energie en warmte…

Hallo
Manager // Hoofd
Communicatie
…voor onze locaties Rozenburg (standplaats) &
Duiven

AVR is gespecialiseerd in de verwerking
van diverse soorten restafval. Wij
zetten dit afval om in energie en
grondstoffen voor huishoudens en
bedrijven. Het is onze ambitie om een
schone wereld te creëren waarin niets
onbenut blijft.
Help jij ons om op een eigenwijze manier aan stakeholders
te laten zien welke maatschappelijke bijdrage wij leveren?

Jouw werkzaamheden
1

en externe communicatie strategie
Opstellen van communicatieplannen en

2

40
uur

Ontwikkelen en onderhouden van de interne-

uitvoering (laten) geven aan diverse interne en
externe projecten

Hoe ziet je dag eruit?
Als communicatie generalist heb je een veelzijdige
week. Je start je dag met het team om
knelpunten en kansen van lopende projecten en
campagnes te bespreken. Daarna neem je contact
op met een van onze partners, bijv. met het social
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Aansturen, ontwikkelen en coachen van een
jong communicatieteam

media bureau. Je werkt aan een persbericht of je
legt de laatste hand aan een communicatieplan.
In de middag begeleid je een strategiesessie met
twee leidinggevenden voor het opstellen van een
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Het proactief opbouwen en onderhouden van

intern communicatieplan. Ook heb je overleg met

een netwerk met pers (media)

je collega over een event waar hij/zij projectleider
van is. Voordat je naar huis gaat loop je een
rondje door de fabriek of voer je een
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Opstellen van een jaarlijkse communicatie

evaluatiegesprek met een medewerker.

agenda en bijbehorend budget

Ben
jij onze
nieuwe
collega?

• Je hebt minimaal 10 jaar

Wat biedt
AVR jou?

ervaring als allround
communicatie adviseur.

Een uitdagende baan bij

Herken jij je in dit profiel? Zet dan
jouw energie in voor AVR:

• Aansturen van externen,
uitwerken van plannen en
coachen van medewerkers doe
je met het grootste plezier!

• Je hebt minimaal 5 jaar
ervaring met PR en pers.

• Je functioneert op HBO- of
WO-niveau; waarbij wij je
ervaring het belangrijkste
vinden.

• Verder ben jij: initiatiefrijk,
doortastend, resultaatgericht,
goed in samenwerken en
motiveer jij anderen.

een fijn bedrijf met korte
communicatielijnen.

Bij ons mag en kan je jezelf

Locatie
Rozenburg
(standplaats)

Maximaal € 4.887,bruto per maand
Bonus o.b.v.
persoonlijke- en
bedrijfsprestatie
Eindejaarsuitkering
en botlektoelage

zijn en je krijgt alle
gelegenheid om te leren

8% vakantiegeld

en door te groeien.

Reiskostenvergoeding en goede
pensioenregeling

