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Hallo Van ons krijg je energie en warmte… 
 

Jouw werkzaamheden 

Hoe ziet je dag eruit? 

Ben  
jij onze  
nieuwe 
collega? 

Wat biedt 
AVR jou? 

  

 
…voor onze locatie in Rozenburg 
 

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. 

 

1  
Zelfstandig bedenken en uitvoeren van (niet 
routinematige) communicatieprojecten 

  

2  Bijdragen aan ontwikkelen communicatiebeleid 

 

3  
Invulling geven aan en meedenken over de content 
strategie en ontwikkelen, optimaliseren en beheren 
van alle online en offline content 

 

4  Sparringpartner voor de manager communicatie  

 

5  
Stakeholders op een gefundeerde wijze adviseren, 
zowel gevraagd als ongevraagd 

 

Jouw werk is divers en alle facetten 
van communicatie komen voorbij. 
Je bent daarom allround bezig bij 
AVR. We kennen korte lijnen en het 
mooie is: alles wat we doen als 
afdeling communicatie is direct 
zichtbaar.  
 
Je krijgt alle vrijheid om de zaken 
naar jouw hand te zetten. We 
denken hier niet in kaders, maar 
juist buiten de kaders. We zijn altijd 
in beweging. Op alle vlakken. Dat 
maakt het werk als 
communicatieadviseur bij AVR een 
uitdaging. 

Part 
time 

 

24 uur 
per week 

 

Min. €2.871 en Max. 
€4.388,- bruto per 
maand (obv fulltime) 

 8,33% botlektoelage 

 3,25% 
eindejaarsuitkering 

Uitstekende 
pensioenregeling 

 

 

Communicatieadviseur 
 

Een afwisselende 
baan bij een fijn 
bedrijf met een 
relaxte sfeer. Bij ons 
mag en kan je jezelf 
zijn en je krijgt alle 
gelegenheid om 
door te leren en te 
groeien.      
 

Help jij mee om op een eigenwijze manier aan stakeholders 
te laten zien welke rol AVR vervult in de circulaire economie 
en binnen de energietransitie? 

Heb jij ervaring als 
communicatieadviseur? 
Solliciteer meteen! 
 
• Afgeronde hbo-opleiding 

richting communicatie 

• Minimaal 10 jaar ervaring als 
allround 
communicatiespecialist 

• Extravert: jij durft overal op af 
te stappen 

• Organisatorisch sterk: je kunt 
goed plannen en organiseren 


