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Organisatie Afdeling/Groep Naam van de functie 

2Switch Staf Medewerker marketing en 

communicatie 

Datum: 12-04-2019 Status: 1.0 Code: F/G 

 
 
Positie van de functie in de organisatie 
Werkt onder leiding van de directeur en werkt binnen de organisatie samen met de 
managers Retail en Services en de andere stafleden. 
 
Doel van de functie 
Het doel van de functie is bijdragen aan de versterking van de positie, de missie en visie, het 
imago (beeldvorming) en de naamsbekendheid van Stichting 2Switch. De functie draagt 
daarnaast bij aan het bevorderen van een optimale in- en externe communicatie. 
 
Resultaatgebieden 
 
1. Ontwikkelt in- en extern marketing en communicatiebeleid, in samenwerking met 

de directeur, managers Retail en Services en stafleden 

- Vertaalt strategisch organisatiebeleid naar tactisch beleid op het gebied van 
marketing en communicatie; 

- Stelt het communicatieplan op; 

- Stelt de communicatie- en marketingkalender op en houdt deze bij. 
Resultaat: communicatiebeleid is ontwikkeld, zodanig dat het beleid aansluit op de 
strategie van de organisatie en het beleid is vertaald naar concrete doelstellingen. 
 

2. Voert het marketing- en communicatiebeleid en communicatieplan uit 
- Voert de communicatie- en marketingkalender uit; 
- Stelt de social media contentkalender op, zodat content op het juiste moment, op de  
      juiste plek en voor de juiste doelgroep wordt gepubliceerd op media zoals Facebook,  
      Instagram, YouTube, LinkedIn, website en narrowcasting; 

- Stelt op basis van het communicatieplan (kortdurende) communicatie- en       
marketingcampagnes op; 

- Rapporteert over de voortgang tijdens het Stafoverleg. 
Resultaat: het marketing- en communicatiebeleid en -plan zijn gerealiseerd en de 
specifieke doelstellingen zijn behaald, mede doordat de activiteiten conform de richtlijnen 
en binnen de gestelde tijd zijn uitgevoerd. 
 

3. Voert PR- en communicatieactiviteiten uit 
- Schrijft teksten en verricht redactiewerk (redigeren) op digitale en schriftelijke uitingen,  
     zowel intern als extern; 
- Voert de eindredactie over het ontwerp en de inhoud van drukwerk, waaronder 

posters, infographics, flyers, informatieboekjes, PowerPoint presentaties en interne 
nieuwsbrief en zet dit ook om in productie; 

- Beheert het communicatiebudget; 
- Beheert social media en zet deze in; 
- Publiceert content, onder andere op basis van de contentkalender en publiceert  
      content op de diverse media.  
- Onderhoudt contacten met de pers; 
- Genereert zoveel mogelijk free publicity (gratis publiciteit), om zo de organisatie  
      onder de aandacht te brengen in de diverse media; 
- Coördineert het samenstellen en verzenden van de interne nieuwsbrief; 
- Beheert de interne Facebook/Instagram groep; 
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- Analyseert de resultaten van online communicatie (waaronder website, SEO, Google  
      Adwords en Facebook). 
Resultaat: PR en communicatie activiteiten zijn gerealiseerd en de specifieke 
doelstellingen zijn behaald, mede doordat de activiteiten conform de richtlijnen en binnen 
de gestelde tijd zijn uitgevoerd. 

 
4. Zorgt voor het optimaliseren, consequent doorvoeren en toepassen van de 

(communicatieve) huisstijl 
- Adviseert over en zorgt voor het verder ontwikkelen en doorvoeren van de huisstijl; 
-  Bewaakt de huisstijl. 
Resultaat: de huisstijl heeft een uniforme en professionele uitstraling en wordt conform 
de gestelde richtlijnen toegepast. 

 
 
Beschrijving per karakteristiek 

 
Complexiteit 
De functie bestaat uit het ondersteunen van management en medewerkers door het geven 
van advies en ondersteuning op het vakgebied van Marketing en Communicatie. De functie 
kent administratieve en commerciële aspecten. De medewerker schakelt regelmatig om als 
gevolg van de verschillende werkzaamheden en interrupties door vragen. Accuratesse is 
vooral vereist bij het opstellen en redigeren van teksten en het publiceren van content. 
Tijddwang komt regelmatig voor bij het behalen van gestelde deadlines. De voor de functie 
vereiste kennis is naar inhoud en niveau gelijkwaardig aan HBO-niveau, aangevuld met op 
de functie gerichte cursussen. Dient bij te blijven op het vakgebied. 
 
Regelcapaciteit 
De functionaris dient bij het indelen van de tijd rekening te houden met deadlines en 
rapportagemomenten. Stelt prioriteiten zelf en in overleg met leidinggevende. De 
medewerker is voor de aanpak en vormgeving van de werkzaamheden gebonden aan 
geldende beleidskaders en doelstellingen. Geeft zelf inhoud aan de werkzaamheden. 
Initiatief en creativiteit worden hierbij verwacht. Het toezicht is indirect en geschiedt door 
middel van regulier overleg. De te maken keuzes betreffen de voortgang en kwaliteit van het 
eigen werk. Heeft een adviserende rol richting management en medewerkers. De 
regelmatige contacten met medewerkers van verschillende afdelingen op uiteenlopende 
niveaus zijn gericht op afstemming, afwikkeling van lopende zaken en advies. 
 
Afbreukrisico 
De regelmatig externe contacten met instanties/overheden of organisaties zijn gericht op de 
voortgang van de communicatie, afstemming en samenwerking. Fouten en 
onzorgvuldigheden in de teksten en publicaties kunnen leiden tot aanzienlijke in- en externe 
communicatieverstoringen, irritaties en imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en 
herstellen van fouten is mogelijk door voornamelijk zelfcontrole of signalen van anderen. De 
medewerker dient geheimhouding in acht te nemen bij vertrouwelijke bedrijfs-, persoons- of 
klantgegevens. 
 
Fysieke Aspecten 
Werkt onder kantooromstandigheden. De functionaris maakt een groot deel van de dag 
gebruik van een beeldscherm. 

 


