Cure+Care consultancy (C+C) is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in het in kaart brengen en oplossen van
huisvestingsvragen in de gezondheidszorg. Als hecht team zijn we gewend om ons met zijn allen in te zetten zowel
voor onze opdrachtgevers als voor het bureau zelf. C+C is in de afgelopen 15 jaar zichtbaar gegroeid en daarom
zoeken we op kantoor versterking van ons team met een:

Communicatie- en contentspecialist
voor 18 uur per week
Jouw werkzaamheden richten zich op het:
+ schrijven en/of uitwerken van teksten en het verrichten van redactiewerk op de meest uiteenlopende
content, zowel in- als extern (van onze website, LinkedIn tot rapporten, presentaties en mailings).
+ bijdragen aan het opstellen en verbeteren van het marketing- en communicatieplan en -beleid en het
zorgdragen voor de naleving en uitvoering hiervan.
+ mede organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen en onderhouden van contacten met relevante
externe partijen.
+ onderhouden van contacten met relevante externe partijen.
+ up-to-date houden van ons kwaliteitsmanagementsysteem en controle op naleving.
+ verrichten van secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van je collega's.
+ op logica en gezond verstand reviewen van onze stukken.
De wijze waarop wij binnen C+C met elkaar samenwerken en de informele cultuur die daaruit voortkomt, is onze
kracht en daarmee voor ons van grote waarde. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die echt bij ons past en een
prettige collega is om mee samen te werken. Jij bent assertief, werkt zelfstandig en schakelt snel. Kortom, jij weet van
aanpakken! Passend bij jouw werkzaamheden, kan je foutloos Nederlands schrijven en beheers je het Microsoft
Office-pakket (voor in ieder geval Outlook, Word en PowerPoint). Jij hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Het
hebben van een relevante opleiding en werkervaring zien wij als vanzelfsprekend. Heb jij, net als wij, affiniteit met ons
vakgebied, dan heb je een streepje voor!
De contractduur is voor één jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vaste aanstelling. De
arbeidsvoorwaarden die wij bieden zijn uiteraard passend bij de functie.
Herken jij je in deze vacature als onze nieuwe collega, dan gaan we graag met jou in gesprek over jouw ambities en
onze plannen. Neem voor 1 oktober a.s. contact met ons op! Direct solliciteren kan door je curriculum vitae met
motivatie te mailen naar info@curecareconsultancy.nl.
Voor vragen kan je contact op nemen met Ron Gerritsen (030 – 225 80 30).
Voor meer informatie over C+C verwijzen we je graag naar onze website www.curecareconsultancy.nl. Het kantoor
van C+C ligt op het bedrijvenpark van Berg en Bosch in Bilthoven.

