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Plaats in de organisatie 

De communicatieadviseur valt onder de directeur-bestuurder. 

 
 

Doel functie 

De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, actualiseren en uitvoeren van 
het communicatiebeleid en ziet erop toe dat alle medewerkers zich hieraan houden. Houdt zich 
bezig met zowel strategische communicatie vraagstukken als met de operationele uitvoering zoals 
het verzorgen van de interne en externe communicatie uitingen. Geeft advies aan o.a. directeur-
bestuurder en coacht medewerkers met als doel de organisatie te ondersteunen in het voeren van 
de dialoog met haar klanten en de omgeving. 
 

 
 

Resultaatgebieden 

• Ontwikkelt nieuwe communicatiemiddelen en houdt het communicatiebeleid en de 
bestaande communicatiemiddelen actueel. 

• Begeleidt en ondersteunt vastgoedprojecten met heldere communicatie.  
• Redigeert, schrijft, ontwerpt en begeleidt communicatie uitingen voor diverse 

doelgroepen. 
• Is aanspreekpunt en adviserend bij communicatievraagstukken en ondersteunt collega’s 

bij communicatie. 
• Zorgt voor een proactieve communicatie met huurders en stakeholders. 
• Heeft een coachende rol bij het bouwen en versterken van een communicatieve organisatie. 
• Stelt persberichten op en begeleidt en adviseert de bestuurder bij mediakwesties. 
• Bewaakt de huisstijl van Rentree en zorgt ervoor dat de communicatiemiddelen en huisstijl 

dragers op orde zijn. 
• Doet voorstellen voor verdere digitalisering van interne en externe communicatie. 
• Is namens Rentree actief op social media en stimuleert collega’s social media goed te 

gebruiken. 
 
Overig 
• Is betrokken bij het organisatieresultaat; ondersteunt collega’s en is bereid daar waar 

nodig overige werkzaamheden te verrichten. 
• Denkt proactief mee in mogelijke verbeteringen en ontwikkelingen binnen de organisatie. 

 
 

Contacten 

Intern 
De medewerker heeft intern contacten met alle 
collega’s. De medewerker heeft een initiërende, 
coördinerende, kwaliteitsbewakende en 
uitvoerende rol binnen de organisatie met 
betrekking tot PR en communicatie. 

Extern 
De medewerker onderhoudt extern contacten 
binnen het werkveld (stedelijk en regionaal) 
zoals met huurders, media, collega corporaties, 
vormgever en gemeentelijke overheden. De 
contacten zijn gericht op het uitwisselen van 
informatie, het organiseren en samenwerken. 
 



Werkomgeving 
Rentree is een kleine en slagvaardige organisatie die gemakkelijk inspeelt op veranderingen. Zij 

investeert in eigenaarschap bij haar medewerkers. Verantwoordelijkheden liggen laag in de 

organisatie. Medewerkers stellen binnen gegeven kaders zelf hun doelen op en maken 

zichtbaar wat hun bijdrage is aan de organisatie. Zij krijgen de ruimte om hun talenten optimaal 

in te zetten. Om geformuleerde doelen te halen zijn medewerkers zelfsturend, altijd op zoek 

naar verbetering en ontwikkeling. Leren door te doen, kennis delen en van elkaar willen leren 

beschouwen we als vanzelfsprekend. De cultuur is informeel, betrokken en professioneel.   

 

Functie-eisen 

Kennis 
• HBO werk- en denkniveau, richting communicatie 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, vlotte pen en 

goed teksten kunnen redigeren. 
• Je kunt je goed verplaatsen in anderen en met name in onze klanten. 

 
Competenties 
• Eigenaarschap 

o Neemt verantwoordelijkheid, zoekt naar verbetering, agendeert vraagstukken, 
kan maatwerk leveren en besluiten nemen. 

o Signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo op. Is alert en anticipeert 
op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg stadium naar. 

 
• Plannen en organiseren 

o Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, 
middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze 
doelen te bereiken. 

o Anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen. 
 

• Samenwerken 
o Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat door een optimale 

afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de groep / de 
ander. 

o Luistert naar de ander, toont interesse en heeft het vermogen om belangrijke 
informatie op te pakken uit mondelinge gesprekken. 

 
• Sociale intelligentie 

o Kan zich verplaatsen in de ander en kan laten zien dat je de ander begrijpt. 
o Heeft het vermogen om te reflecteren op het eigen gedrag, rol en functioneren. Is 

zich daarbij bewust van de impact van het eigen gedrag op de ander en het 
gedrag van de ander op zichzelf. 

 
• Zelfstandigheid 

o In staat zijn om problemen of belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk 
op te lossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen, en 
er snel op reageren. 

 
• Creativiteit 

o Met originele oplossingen komen voor problemen die met de functie verband 
houden. Door verbeeldingskracht nieuwe werkwijzen bedenken. 

 
 

 
 


