
 
Functieprofiel 
Communicatieadviseur 
 

 
 
Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
Opdrachtgevers pro-actief strategisch adviseren over marketing en/of 
communicatievraagstukken, zowel in het voortraject als tijdens het vervolgtraject 
bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen 
 
Pro-actief beheer van onze relaties, zowel communiceren over projectvoortgang 
als contact onderhouden wanneer er geen projecten lopen 
 
Projectmanagement: uitwerken van project-, communicatie- en 
marketingplannen, inclusief de begroting 
 
Beheren van de projectadministratie: aanmaken orders, uren registreren, 
bestelbonnen aanmaken, facturen opstellen 
 
Producten en diensten inkopen ten behoeve van lopende projecten  
 
Teksten schrijven waarbij we rekening houden met expertise, affiniteit en 
tijdspad  
 
Designers, online specialisten en fotografen briefen en de creatieve uitwerking 
van ervan begeleiden en controleren zodat eindproducten voldoen aan de 
projectdoelstellingen 
 
Flexibel inspelen op de uiteenlopende projecten; van het verzorgen van een 
inspiratiemoment tot een interim-traject bij een opdrachtgever 
 
Realiseren van de overeengekomen rendementsdoelstelling van een project, 
inclusief waar nodig tussentijdse bijsturing 
 
Realiseren van de overeengekomen persoonlijke declaratiedoelstelling die per 
kalenderjaar wordt vastgesteld 
 
 



 
 
 
 
Wat breng jij mee naar Krb. 

§ Een afgeronde hbo-opleiding in communicatie of marketing 
§ Minimaal twee jaar ervaring als communicatieadviseur en/of 

projectmanager 
§ Je volgt trends en ontwikkelingen in marketingcommunicatie op de voet 
§ Een commerciele en maatschappelijk betrokken instelling  
§ Een Nederlandse taalvaardigheid van topniveau 
§ Een goede beheersing van de Engels taal 
§ Een uitstekende behendigheid in het digitale landschap 
§ Leidinggevende kwaliteiten 
§ Een sterk empatisch vermogen en een karakter vol creativiteit en humor  
§ Fulltime beschikbaarheid op korte termijn fulltime  
§ Je B-rijbewijs  

 
Wat biedt Krb. communicatie jou 

§ Een warm welkom in een informeel, vrolijk team met zowel ervaren en pas 
gestarte professionals op maar liefst vier Krb. locaties  

§ Goed salaris en een goede pensioenopbouw 
§ Een verantwoordelijke functie met veel dynamiek  
§ Projecten draaien met lokale, nationale en internationale opdrachtgevers 
§ Ontmoetingen met opdrachtgevers op Krb. locaties als op locaties door 

heel Nederland  
§ Een sfeervol interieur met moderne werkplekken, uitgerust met zit-

stabureaus en Apple iMacs. 
§ Waardevolle teammomenten, zoals de dagelijkse gezamenlijke lunch aan 

tafel en teamuitjes 
 


