ODRA zoekt een

Specialist online communicatie
28 -36 uur per week

Wat je gaat doen
• Je creëert en optimaliseert verschillende soorten content
(tekst, beeld, video) over onze dienstverlening en 		
medewerkers.
• Maakt content rondom belangrijke thema’s op onze 		
website en intranet.
• Schrijft nieuwsberichten voor website en intranet.
• Je zet online media kanalen op, onderhoudt en 		
optimaliseert deze.
• Je verbetert de online vindbaarheid van Omgevingsdienst
Regio Arnhem.
• Monitort onze website en intranet en wat er gebeurt in
Google Analytics en overige SEO.
• Je stuurt bij waar nodig.

Wat je kunt en kent
Je hebt aantoonbare…
• Ervaring in online communicatie (overheid)
• Ervaring met maken van online content
• Ervaring in werken met CMS-systemen en Google 		
Analytics

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een samenwerkingsverband van tien gemeenten - Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar - en de
provincie Gelderland. We werken nauw samen op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Ook geven we specialistisch advies over de
milieuwetgeving en voeren we bouwtaken uit. Met zo’n
150 collega’s bouwen we dagelijks aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving.

Je bent of hebt…
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Een creatieve aanpakker
• Samenwerkingsgericht én zelfstandig
• Analytisch; je onderscheidt hoofd- en bijzaken en legt
verbanden
• Resultaatgericht
• Overtuigend en je hebt geen angst om teksten te redigeren
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en 			
inlevingsvermogen
• Benaderbaar en je stapt makkelijk op mensen af

Wat we je bieden
We bieden je een boeiende en afwisselende functie in een
dynamische en groeiende organisatie. Vakmanschap,
verantwoordelijkheid, vertrouwen en samen zijn onze
kernwaarden. Je krijgt persoonlijke begeleiding en loopbaanen ontwikkelmogelijkheden. In onze informele en prettige
werksfeer is er ruimte voor jouw ideeën en voor kennisdeling.
Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden met een
Individueel Keuzebudget en een vergoeding voor een
smartphone en woon-werkverkeer. We werken volgens ‘het

nieuwe werken’. Het salaris is maximaal
€ 4494,- (functieniveau 10). Afhankelijk van
kennis en ervaring kan inschaling in een
aanloopschaal plaatsvinden.

Heb je vragen?
Voor meer informatie over de functie of
mogelijkheden binnen ODRA kun je contact
opnemen met Maarten Leseman (senior
communicatieadviseur), via 06 – 19 00 92 87
Hierover en over de procedure kun je ook contact
opnemen met Marlous Morren (HR-adviseur) via
026 - 377 44 07.

Zo solliciteer je
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 31 januari
2021 naar sollicitaties.041751@
werkeningelderland.nl. De gesprekken vinden
plaats op donderdag 4 februari 2021.

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar
gaan daar niet op in.

