
 

  

 

 

 
Communicatieadviseur gezocht met kennis van interne social 

media/technische mogelijkheden! 

Bij de Koninklijke Marechaussee willen we de interne communicatie een 

boost geven. En daarvoor kunnen we tijdelijk (max. twee jaar) hulp 

gebruiken van een communicatieadviseur met kennis van social media 

voor intern gebruik en technische mogelijkheden. 

Wat vragen we van je? 

We bevinden ons in een reorganisatietraject. Dat heeft onder andere als 

consequentie dat de structuur van de organisatie gaat veranderen Je gaat 

je daarom in eerste instantie vooral bezig houden met het actualiseren 

van het gehele intranet. Als dat is afgerond ga je een beheerstructuur 

opzetten, zodat collega’s het intranet kunnen bijhouden. Kun je overweg 

met het Tridion-systeem? Dat is een grote pre! Ook ga je collega’s uit de 

operatie helpen SharePoint optimaal te gebruiken. Ervaring met Share 

Point is dan ook een must! 

Daarnaast willen we nieuwe mogelijkheden voor interne communicatie 

gaan ontwikkelen. We willen intern gaan vloggen, hoe zou jij dit 

aanpakken en wat zijn de do’s en dont’s? Collega’s kunnen Yammer 

benaderen, kunnen we daar wat mee of zou je het afraden? Hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat onze generaal live kan communiceren met collega’s 

via hun iPhone?  

Kortom; help ons onderzoeken en uitwerken hoe we de interne 

communicatiestructuur een boost kunnen geven. We zoeken in dus een 

collega die verstand heeft van interne communicatie, up-to-date kennis 

heeft van technische mogelijkheden en interne social tools. Het is een 

must dat je moeiteloos kunt sparren met onze collega’s van ICT, 

zelfstandig kunt werken en makkelijk gesprekken aan gaat met collega’s 

van afdelingen en projectgroepen die aansluiten bij deze thema’s. Je kunt 

collega’s uitleggen hoe ze de middelen kunnen gebruiken, voorstellen 

uitwerken, planmatig kunnen werken en communicatief goed vaardig zijn. 

Je bent niet schuw voor een gezonde discussie en je beschikt over een 

flinke dosis doorzettingsvermogen. 

Ben jij iemand die blij wordt van denken en doen. Die thuis is in de wereld 

van communicatie, vooruit durft te denken en gaat helpen om deze 

functie nog scherper en inhoudelijker te krijgen gedurende de tijd, dan 
zijn wij op zoek naar jou.  

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van twee jaar, schaal 

10. We vragen minimaal HBO niveau. Een veiligheidsonderzoek maakt 
onderdeel uit van de selectieprocedure.  

Standplaats: variërend Schiphol/Soesterberg 

Herken je jezelf in deze functie? Wees creatief en stuur ons je motivatie 

en je cv, dit kan naar Amanda Bijl, a.bijl.03@mindef.nl. Reageren kan tot 

en met 23 april 2017. Voor vragen kun je terecht bij Amanda Bijl via 

telefoonnummer 06-22 42 46 59. 

 




