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Ben jij een allround communicatieprofessional die graag bijdraagt aan de 
zichtbaarheid van LEKSTEDEwonen? Word jij enthousiast van 
projectcommunicatie en adviseer jij graag bij vastgoedprojecten? Werk je graag in 
een overzichtelijk team aan mooie projecten met collega’s die betrokken zijn bij 
hun werk? Dan zoeken wij jou! 
 

Adviseur Communicatie  
(32 uur per week, 28 uur per week is bespreekbaar) 
 
 

DE FUNCTIE 
Je bent verantwoordelijk voor de corporate communicatie en de communicatie over onze 
verschillende vastgoedprojecten. Je geeft uitvoering aan het communicatiebeleid en verbetert  
waar je kansen ziet. Je adviseert de collega’s en participeert tevens in klantverbeteringstrajecten. 
Je adviseert en ondersteunt de directeur-bestuurder bij crisismanagement. Je draagt bij aan de 
ontwikkeling van brochures en andere communicatie-uitingen van onze organisatie. Daarmee 
lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie. 
 
Je gaat binnen de organisatie het principe van kanaalsturing opzetten als ook de inzet van social 
media en het opzetten van een intranet. Je bent tevens verantwoordelijk voor het beheer van onze 
website.  
 
De functie is ondergebracht bij de afdeling Wonen waar samen met je communicatie collega de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Je verstrekt daarbij adviezen aan collega’s van andere afdelingen en neemt deel aan 
projectmatige overleggen. Je bent proactief als het gaat om communiceren met externe partijen. 
Daarbij horen ook uitvoerende werkzaamheden, zoals het opstellen en redigeren van 
persberichten. 
   

WIJ VRAGEN 
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding communicatie 

• Je brengt voldoende kennis van de facetten rondom bouwen en wonen (incl. wet- en 
regelgeving) aangevuld met meerdere jaren werkervaring in een communicatie functie bij een 
woningcorporatie of projectontwikkelaar 

• Je bent een strategisch denker en pragmatisch in de uitvoering   

• Je hebt kennis van de nieuwste communicatiemiddelen en strategieën. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands (mondeling en 
schriftelijk) en bij voorkeur ook in Engelse taal 

• Je kunt goed plannen en je hebt graag je administratie op orde 

• Een initiatiefrijke, klantgerichte en resultaatgerichte persoonlijkheid met de nodige 
overtuigingskracht en adviesvaardigheden 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken  

• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Utrecht 

 
 
WIJ BIEDEN 
• Een prettige en dynamische werkomgeving  

• Veelzijdig, zelfstandig en verantwoordelijk werk in een enthousiast team 
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• Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit bij het inrichten van je werkzaamheden 

• Een goed salaris (schaal I: afhankelijk van kennis en ervaring tussen € 3.600,-  en € 4.500,-
bruto per maand op basis van 36 uur per week en aanvullende arbeidsvoorwaarden conform 
de CAO Woondiensten 

• Aanstelling zo spoedig mogelijk en in eerste instantie voor de duur van één jaar. Bij gebleken 
geschiktheid kan worden overgegaan tot een aanstelling voor onbepaalde tijd 

 
 

SOLLICITEREN 
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ilona Berndsen (Manager Wonen), 
telefoon (0347) 37 20 20. Een motivatiebrief met Curriculum Vitae kun je  
tot en met maandag 22 augustus 2022 richten aan de heer E. de Groot (Directeur-bestuurder) 

via werkenbij@lekstedewonen.nl. 
 
Het kan zijn dat er onze HR-adviseur vooraf contact opneemt om een aantal praktische zaken af 
te stemmen. Referenties worden vóór het tweede sollicitatiegesprek opgevraagd. Een screening 
op integriteit is onderdeel van de procedure, zoals een positieve Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). Daarnaast kan een competentietest onderdeel zijn van de procedure om jou beter te leren 
kennen. 

 
lekstedewonen 
LEKSTEDEwonen is een middelgrote woningcorporatie met roots in Vianen. Wij bezitten ruim 3.150 woningen 
in de gemeenten Vijfheerenlanden (vooral in Vianen), Utrecht, Bunnik en Houten. In Utrecht hebben wij ruim 
800 studentenkamers in eigendom en beheer. Bij LEKSTEDEwonen zijn 40 medewerkers in dienst, waarvan 
vier collega’s verantwoordelijk zijn voor de studentenhuisvesting op onze campus in Utrecht. Kijk voor meer 
informatie over onze organisatie op www.lekstedewonen.nl. 
 

 
 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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