“Het Kadaster (standplaats Apeldoorn) registreert en verstrekt gegevens over vastgoed in
Nederland; waar ligt het, wat is het, wie is de eigenaar en rust er hypotheek op? Ook registreren
we de eigendom van schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke
taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft.”
DUX International is voor de directie Bestuur en Strategie van Het Kadaster per direct op zoek
naar een:
Communicatie Adviseur
op wetenschappelijk niveau voor 32-36 uur per week, voor bepaalde tijd (met uitzicht op een vast
dienstverband).
De afdeling Communicatie heeft een prominente rol als het gaat om het uitdragen van de visie en
ambities van het Kadaster. Wij zorgen voor een sterke en eenduidige beeldvorming van het
Kadaster naar zijn externe en interne omgeving.
Als Communicatie Adviseur:
• Treed je op als sparringspartner van de directies en vertaal je strategie en beleid naar
een effectieve inzet van communicatie;
• Heb je een belangrijke rol bij het opstellen en uitrollen van de communicatieplannen en
toetst deze aan het gewenste imago van het Kadaster;
• Werk je samen met een team van communicatiemedewerkers.
Elke Communicatie Adviseur heeft de focus op een andere directie. In deze functie ben je het
eerste aanspreekpunt voor de directie Landregistratie en Geografie en de directie Control en
Financiën.
Jouw profiel
• Je hebt academisch werk- en denkniveau: bij voorkeur een afgeronde universitaire
opleiding op een relevant vakgebied bijvoorbeeld Communicatiewetenschappen) en/of
een afgeronde communicatieopleiding op niveau D;
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt ervaring met strategische advisering op directieniveau;
• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je hebt kennis van en affiniteit met online media;
• Ervaring met Agile werken is een pré.
Het Kadaster biedt
Het Kadaster is een organisatie in verandering, die je de kans geeft om echt te laten zien wat je
in huis hebt. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer en stimuleren
wij leren en ontwikkelen. Jij maakt je eigen keuzes uit onze moderne arbeidsvoorwaarden die
bestaan uit onder andere flexibele werktijden, mogelijkheid om thuis te werken en een persoonlijk
ontwikkelingsbudget. Je bruto maandsalaris is afhankelijk van kennis en ervaring maximaal €
5.474,- met daarnaast 25% Individueel Keuzebudget.
Sollicitatie
Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag vóór 26 maart aanstaande je motivatie
brief en je CV op info@duxinternational.com, ter attentie van Annemijn de Lavieter of Marjolein
Wiersum.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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