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Gezocht: Enthousiaste collega - junior 

communicatie 

Wegens zwangerschapsverlof zoeken wij een communicatie collega voor 36 uur per week (tot medio 

februari 2018, met mogelijkheid tot verlenging) met passie voor duurzaamheid. Het creëren van mooie 

content en het onderhouden van online community's in Den Haag behoort tot je kerntaken. We zoeken 

iemand die met veel enthousiasme en inspirerende verhalen de duurzame initiatieven van bewoners en 

ondernemers uit de stad wil aanwakkeren.   

 

Van onze tijdelijke collega verwachten wij: 

• een grote betrokkenheid bij duurzaamheid in Den Haag, bij de missie, onze kernwaarden; 

• grote betrokkenheid bij, ervaring en kennis van duurzame lifestyle en energietransitie; 

• HBO werk- en denkniveau;  

• dat je aantoonbare werkervaring hebt met zowel het bedenken / uitvoeren / beheren van content, 

social media, onlinemarketing, storytelling en projectcommunicatie; 

• dat je creatief bent en een doener; 

• je je thuis voelt in een flexibele en dynamische werkomgeving; 

• aantoonbare ervaring met projectmatig werken (minimaal 1-2 jaar ervaring); 

• een open houding en uitstekende communicatieve vaardigheden in woord, geschrift en presentatie;  

• ervaring met de pers is een pre; 

• ervaring met software met InDesign / Photoshop is een pre; 

• minimaal 1-2 jaar relevante werkervaring als communicatiemedewerker; 

• dat je in Den Haag woont.  

 

Taken:  

• webredactie / ontwikkeling/ functioneel beheer; 

• content bedenken / schrijven / redigeren van online – en offlinecommunicatie;  

• uitvoeren van projectcommunicatieplannen; 

• interviewen van ambassadeurs; 

• het beheer van de corporate DDH-communicatiemiddelen, waaronder social media en nieuwsbrief; 

• bewaken van beeldbeleid en huisstijl van Duurzaam Den Haag. 

 

Wat bieden wij?  

• een gevarieerde en inspirerende baan (36 uur per week, tot medio februari 2018, met mogelijkheid tot 

verlenging) in een team van betrokken collega´s die samen als missie hebben Den Haag duurzamer te 

maken;  

• een prachtige werkplek in hartje Den Haag: in het Nutshuis;  

• een marktconform salaris (afhankelijk van werkervaring €2200 - €2600 bruto per maand bij een 36-urig 

dienstverband) en een goede pensioenvoorziening;  

• een plezierige en informele werksfeer met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen creativiteit, 

inbreng en zelfontplooiing.  
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Interesse? Ben jij onze nieuwe collega communicatie? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 27 

augustus 2017 naar info@duurzaamdenhaag.nl. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met 

Anouk Dehue (communicatie DDH) op 06-46074434 en/of vanaf 21-8-2017 met Heleen Weening (directeur 

DDH) op 06-30294113. 

 

Nota bene Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

Over DDH  

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van 

initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners 

en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en 

diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al 

duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te 

gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en 

ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, 

vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken. Duurzaam 

Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod - Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan 

- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en 

ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een 

andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit 

handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met 

zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door 

initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie 

om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag.  

 

www.duurzaamdenhaag.nl  
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