
 

 
 

 

 
Habion zoekt een energieke 
 

Communicatie adviseur (36 uur) 
 
Wie zijn wij 
Habion is een innovatieve, landelijk werkende woningcorporatie met een frisse kijk op wonen voor 

(kwetsbare) ouderen. Verspreid door heel Nederland verhuren wij circa 11.000 eenheden, waarvan 

de helft zelfstandige woningen en de andere helft eenheden in 75 verzorgingshuizen. Wij zorgen voor 

comfortabele woonruimte en een prettige omgeving samen met bewoners, de buurt en organisaties. 

De visie van Habion is: Thuis is meer dan een huis! 

Een ‘thuis’ bieden we ook aan onze medewerkers. We hebben een fijne en inspirerende 

werkomgeving in ons mooie kantoor in Utrecht Leidsche Rijn. Vanuit de verbondenheid met onze 

visie op wonen verwachten we van je dat je initiatief neemt en jezelf steeds verder ontwikkelt.  

 

Vanwege het vertrek van één van onze twee communicatieadviseurs  zijn wij op zoek naar een 

Communicatie Adviseur. 

 
Het functieprofiel 
De Communicatie Adviseur is een initiatiefrijke collega die visie en daadkracht combineert. 

 

Jouw werkzaamheden bestaan uit: 

• adviseren en begeleiden van management en medewerkers bij interne en externe 

communicatie;  

• het ontwikkelen en innoveren van doeltreffende communicatie-instrumenten;  

• het nemen van initiatief om onze online communicatie verder te verbeteren;  

• actief bijdragen aan marketingactiviteiten;  

• zorgen voor actieve perscommunicatie en issuemanagement.  

• het (door)ontwikkelen van effectief arbeidsmarktcommunicatiebeleid en bijbehorende 

instrumenten;  

 
De functie-eisen 

• Je hebt ten minste een afgeronde Hbo-opleiding in Communicatie; 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Je zet je graag in voor (kwetsbare) ouderen.  

• Je bent betrokken en open, gericht op samenwerking en verbinding, en combineert dit met 

een professionele houding. 

• Ook ben je organisatiesensitief en bezit je over kennis van de laatste ontwikkelingen in jouw 

vak. 

• Ervaring bij een organisatie die vastgoed verhuurt is een pré 

• Af en toe in de avonduren werken is voor jou geen probleem. Datzelfde geldt voor reizen 

naar locaties waar Habion woningen verhuurt. 

 

Wat biedt Habion 
Met circa 60 medewerkers is Habion een compacte organisatie met korte lijnen. Naast de 

inspirerende en fijne werkomgeving in een organisatie waar je je thuis kunt voelen, bieden we je een  



 

 
 

 

 

 

marktconform salaris met een 36-urige werkweek, goede overige arbeidsvoorwaarden (o.a. een 13e 

maand ), een professioneel, leuk en ambitieus team en een prettige informele werksfeer. 

Je werkt met leuke collega’s in een prachtig kantoor in Utrecht Leidsche Rijn Centrum. Onze 

kantoortuin is helemaal ingericht op samenwerken en (toevallige) ontmoetingen met je collega’s. 

 

Reageren?  
Ben je geïnteresseerd in de functie én voldoe je aan het functieprofiel en de functie-eisen? Dan 

ontvangen wij graag je motivatie en CV. Voor vragen kun je contact opnemen met Jantien Evers. Mail 

naar: sollicitatie@habion.nl. Voor vragen kan je bellen naar: 030 220 4704. De sluitingsdatum voor 

deze vacature is 23 juni 2019.  

 

Wanneer je een uitnodiging voor een gesprek ontvangt vinden die plaats op vrijdag 28 juni 2019 in 

de namiddag of dinsdag 2 juli 2019. 
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