Communication Manager
Als Communication Manager maak je onderdeel uit van het Hankamp Rehab team, een team van 10
gezellige en enthousiaste collega’s. De standplaats voor het uitvoeren van de functie is op ons
kantoor in Enschede.
Wat ga je doen?
•
•

•
•
•
•

Je adviseert de directie en je collega’s over de communicatiestrategie van Hankamp Rehab.
Je zorgt voor een positief imago en positionering van Hankamp Rehab en informeert &
adviseert collega’s over het effectief inzetten van traditionele en nieuwe
communicatiemiddelen.
Je zorgt dat Hankamp Rehab zichtbaar en herkenbaar is voor onze klanten, medewerkers en
andere belangrijke betrokkenen.
Je bent in staat om zelfstandig de kar te trekken bij evenementen, beurzen en
communicatieprojecten.
Je hebt ervaring met sociale media en het bijhouden en optimaliseren van een website.
Je zorgt er samen met je collega’s voor dat plannen aansluiten bij de uitgangspunten van
Hankamp Rehab en bij de persoonlijke behoeftes van klanten, medewerkers, verwanten en
andere betrokkenen.

Passie voor de zorg-, revalidatiebranche vinden wij érg belangrijk! Jouw drive is onze kracht. Om als
Communication Manager jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen in deze functie is het belangrijk dat
jij je herkent in de volgende vaardigheden en eigenschappen:
•
•
•
•

Je hebt een vakgerichte opleiding op hbo-niveau gevolgd.
Je kent de laatste ontwikkelingen in het communicatie vak en weet anderen enthousiast te
krijgen.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kan goed samenwerken,
maar je red je ook zelfstandig.
Je bent creatief en ondernemend en kunt ‘out of the box’ denken.

Wat Hankamp Rehab biedt:
•
•
•
•
•

Een passend salaris dat past bij je functie en ervaring.
Een persoonlijk opleidingsplan die aansluit bij je persoonlijke vaardigheden en capaciteiten.
De mogelijkheid tot het gratis gebruik maken van de sportfaciliteiten in onze eigen
showroom.
Korting op de (collectieve) ziektekostenverzekering via Menzis
Een goede balans tussen werk en privé

Interesse?
Dan zijn wij ook nieuwsgierig naar jou! Stuur je cv en motivatie ter attentie van Britt Huitink
(b.huitink@hankamp.nl). Wil je eerst meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact met
ons op 053-4753232.

