
    

 

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandig woonzorgcentrum met een rijke geschiedenis en is nog 

steeds gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. We gaan een nieuw 

verpleeghuis bouwen op dit zelfde terrein, in 2022 is het eerste deel gereed.  

In lijn met de ontwikkelingen in de ouderenzorg neemt de complexe en intensieve zorg binnen Sint Anna 

toe en de organisatie is volop in ontwikkeling. Wij bieden diensten aan op het gebied van wonen, welzijn, 

zorg en behandeling voor ouderen. Bij Sint Anna staat het welzijn van onze bewoners hoog in het 

vaandel. Hier beseffen we dat ieder mens uniek en waardevol is en dat zingeving voor ieder mens op 

elke leeftijd belangrijk is.   

 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste: 

 

Communicatieadviseur 
Voor 24 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

Als communicatieadviseur weet je op een creatieve en heldere manier een boodschap over te brengen 

in woord en beeld. Je hebt een vlotte pen en eveneens ervaring met grafische vormgeving. Je leeft je 

in de verschillende doelgroepen van Sint Anna in en past je boodschap daarop aan. Zowel onze interne 

als onze externe communicatie is aan modernisering toe. Je schrijft pakkende content voor ons 

jaarverslag, de nieuwsbrieven en andere communicatie uitingen. Je onderhoudt,  actualiseert en 

moderniseert de website en geeft een boost aan onze social media. Ook op het gebied van 

arbeidsmarktcommunicatie ben je actief. Je schrijft persberichten en schrikt er niet voor terug de pers 

te woord te staan. We zoeken een nieuwe collega die proactief is en meedenkt. Bij projecten stel je 

communicatieplannen op en je levert een bijdrage aan opstellen van communicatiebeleid (operationeel 

niveau). 

 

Wie zoeken wij? 

 

Als nieuwe collega kom je ons versterken met de inhoudelijke kennis op het gebied van communicatie. 

Je hebt kennis van onderhoud en beheer van websites, intranet en overige social media. Je beschikt 

over een relevante afgeronde communicatieopleiding op hbo-niveau. Je bent sociaal vaardig, kunt goed 

samenwerken en hebt een nuchtere instelling. Je bent creatief en beschikt over een hands on 

mentaliteit. Uiteraard zijn je Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheden uitstekend.  

 
  



    

 

 

Wat bieden wij? 

• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 24 uur, voor de duur van een jaar; 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 50) en deelname aan pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring.  

 

Kom jij over de brug? 

Wij ontvangen graag je CV en schriftelijke motivatie graag vóór 1 februari 2021 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 21-03-STAF.   

 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij  Ineke Wever, via tel.nr. 0485-571541 of 

via p&o@sintannaboxmeer.nl. Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op 

www.sintannaboxmeer.nl.  Gesprekken zijn gepland op 4 februari 2021 in de middag. 

 

 

DEZE VACATURE WORDT GELIJKERTIJD INTERN EN EXTERN VERSPREID 
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