
Wie ben jij? Wat ga je bij ons doen?

Stichting CAV is een maatschappelijk ondernemer. Het is onze missie mensen te 

helpen met het beheer van hun financiële huishouding en het nemen van 

beslissingen op het gebied van zorg en behandeling. Mensen die dit onvoldoende of 

niet zelf kunnen door bijvoorbeeld een beperking, schulden of ouderdom. Met onze 

zorgverlening bieden we rust en stabiliteit, zodat mensen aan hun toekomst kunnen 

werken of gewoon van hun oude dag kunnen genieten. Wij halen voldoening uit het 

helpen van deze mensen en vinden dat iedereen recht op hulp heeft.

ruimte voor eigen inzicht 24 - 32 uur per week € 3.115 – 4.391/mnd

 

 

Wie zijn wij?



De taken van de nieuw vorm te geven functie van Adviseur 
Marketing en Communicatie zijn breed en divers:

• Ontwikkeling visie Marketing & Communicatie, in- en extern

• Optimalisatie van de website ter verbetering van de 
gebruiksvriendelijkheid en SEO

• Ontwikkelen van content en -planning via Social Media

• Verzorgen persberichten, nieuwsbrieven, jaarverslag en 
campagnes arbeidsmarktcommunicatie

• Ondersteunen collega’s bij wervingsteksten, mails en brieven

• bewaken huisstijl en zonodig optimaliseren

• Je hebt een relevante HBO opleiding, een paar jaar relevante 
werkervaring is een pré

• Je hebt plezier in het schrijven van aansprekende teksten

• Je hebt affiniteit met het werk van CAV

• Je stelt prioriteiten en weet overzicht te behouden

• Je hebt ervaring met het werken met een CMS (Wordpress en 
Laposta) en bent handig met Word, Excel, active campaign, 
later, Canva en/of bent bereid dat eigen te maken

• Je bent op korte termijn voor 24 tot 32 uur per week 
beschikbaar

Is dit jóuw baan? Reageren? Stuur je motivatie en CV:
sollicitatie@stichting-cav.nl

Vragen? Ook dan kun je mailen naar: 
sollicitatie@stichting-cav.nl

… en ruimte om te groeien! … in overleg in te plannen op 36-uurs basis + 13e maand

We zoeken jou!
Adviseur Marketing  
en Communicatie

Vacature

24 - 32 uur per week


