Als senior communicatieadviseur breng je het Europese Erasmus+ programma tot leven en
zorg je er voor dat deelnemers aan het programma, het onderwijsveld en het brede publiek
in Nederland weten wat Erasmus+ inhoudt en wat de impact van het programma is. In deze
rol werk je flexibel in Den Haag en in Den Bosch.
Wat ga je doen?
In deze rol breng je het Erasmus+ programma tot leven:
• Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor het programma, stelt samen met het
communicatieteam van Erasmus+ plannen op en zorgt dat deze uitgevoerd worden.
• Je bepaalt de in te zetten communicatiemiddelen en stemt deze af op de
doelgroepen.
• Je werkt mee aan de programmering en de opzet van evenementen en redigeert
voorlichtingsmateriaal, presentaties, persberichten en toespraken.
• Je brengt onderwerpen in de publiciteit en onder de aandacht bij vakmedia.
Je stuurt het communicatieteam Erasmus+ functioneel aan:
• Je coördineert de werkzaamheden van het team, dat bestaat uit collega’s van de
verschillende onderdelen van Erasmus+ en een aantal externen.
• Je adviseert het management van het Nationaal Agentschap Erasmus+ over de te
volgen communicatiestrategie.
Wat breng je mee?
• Je hebt een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van communicatie en marketing.
• Bekendheid met het Nederlandse onderwijsveld is een pre.
• Je hebt voldoende aan aansturing op hoofdlijnen, staat stevig in je schoenen en bent
in staat om werkzaamheden van anderen te coördineren.
• Je bent een ervaren schrijver voor websites en het gebruik van social media.
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
De volgende competenties:
• Marktgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Organisatiesensitiviteit
• Samenwerken
• Plannen en organiseren
Over Nuffic
Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair
en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is
dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte
moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.
Als senior communicatieadviseur Erasmus+ werk je bij het Nationaal Agentschap Erasmus+.
Nationaal Agentschap Erasmus+
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het Nationaal
Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training beheert het programma in Nederland voor alle
onderwijssectoren: primair en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en
volwasseneneducatie. Nuffic is penvoerder van het Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs & Training; de uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking tussen
Nuffic en CINOP.
De communicatie over het programma wordt gecoördineerd met het Nationaal
Agentschap Erasmus+ Jeugd, dat het programma beheert op het gebied van jeugd- en
jongerenwerk.

Wat bieden we jou?
• een prettige werksfeer met goede mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
• een flexibele werkplek op 2 locaties (Den Haag en Den Bosch);
• een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.852 bruto per maand
bedraagt bij een voltijds dienstverband, conform salarisschaal 11 van de CAO
Nederlandse Universiteiten;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantie-uitkering, 8,3%
eindejaarsuitkering, opname in het pensioenfonds ABP en een individueel keuzepakket
arbeidsvoorwaarden;
• een dienstverband van 32 tot 38 uur per week, startdatum z.s.m. voor een jaar, met de
intentie het dienstverband daarna te verlengen.
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marleen de Kluizenaar,
teameider NA Erasmus+ Onderwijs & Training (tel. 070 – 4260 260). Je kunt je sollicitatiebrief en
cv tot en met 9 september 2018 indienen via www.nuffic.nl/mailsollicitatie
Een online assessment is onderdeel van de procedure.
Acquisitie stellen we niet op prijs.

