
 

 

 

 

 

Medewerker communicatie (20 - 24 uur per week) 

Denk jij in posts, likes en views? Ben jij non-stop online te vinden maar kom 

je ook graag onder de mensen, dan is dit je plek! 

Werk is plezier en dat straal jij uit! Want plezier, dat is waar het bij Puck&Co om draait, voor kinderen 

en ouders maar natuurlijk ook voor onze medewerkers. En bij Puck&Co gaat plezier natuurlijk altijd 

hand in hand met vakbekwaamheid en kwaliteit. 

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en doet dit in eigen tempo. Wij zorgen voor een 

omgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Met 38 locaties en meer dan 

200 medewerkers hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio te zijn, en daar 

kun jij een bijdrage aan gaan leveren! 

Steeds meer ouders en medewerkers weten Puck&Co te vinden en waarderen, maar het kan altijd 

nog beter. Ga jij ons in deze nieuwe rol helpen die ambitie waar te maken?  

Wat heeft onze nieuwe medewerker communicatie in huis?  

Je loopt over van de ideeën over hoe je Puck&Co online en op locatie beter zichtbaar kunt maken. Je 

deelt die ideeën vol enthousiasme met je collega’s en gaat vervolgens alleen of samen met hen aan 

de slag om ze uit te voeren.  

Omdat dit een nieuwe functie is, heb je alle ruimte om die zelf vorm te geven. Beleid is er al, maar 

het is helemaal aan jou om dat beleid in praktijk te gaan brengen. Dat betekent dat je vaak in contact 

bent met onze vestigingen om samen met je collega’s nieuwe campagnes en activiteiten te 

bedenken. Er gaat geen dag voorbij of jij hebt weer een nieuwe manier bedacht om Puck&Co en alles 

wat we doen voor ouders, kinderen en medewerkers op de kaart te zetten.  

Waar doe je dat dan? Allereerst online natuurlijk. Jij weet hoe je likes en views krijgt. Social media en 

website teksten schrijf je makkelijk en vlot en je weet hoe je daarmee je publiek moet bereiken. Je 

bedenkt zelf onderwerpen of krijgt die van collega’s, werkt campagnevoorstellen uit en maakt je 

collega’s enthousiast over wat je van plan bent. Je mag de online marketing strategie zelf vormgeven 

en met al jouw creativiteit uitvoeren. Naast het beheer van de website van Puck&Co, zorg je ervoor 

dat de websites van de samenwerkingspartners up to date zijn en blijven.  

Ook offline zet je je beste beentje voor. Medewerkers op locatie worden direct enthousiast als jij ze 

vertelt over nieuwe PR activiteiten. Je plant ze in en ondersteunt de medewerkers op locatie bij de 

uitvoering. Opent Puck&Co een nieuwe locatie? Dan heb jij het PR- en communicatieplan voor de 

opening al klaarliggen en zorg je voor de juiste sfeer en het juiste publiek.  



Je bent dus slim, vernieuwend en een echte doener. Je hebt altijd oog voor wat nodig is, maar ook 

voor het beoogde resultaat. Je laat collega’s zien hoe belangrijk communicatie is voor hun locatie, 

maakt ze enthousiast, geeft tips en ondersteunt. Jij zorgt ervoor dat glashelder is wie wij zijn, binnen 

en buiten de organisatie. Voor briljante ideeën uit jouw koker wordt er budget gemaakt.  

Vanzelfsprekend ben je een kei in social media communicatie en heb je ervaring met het schrijven 

van wervende teksten. Ervaring met PR en organiseren van evenementen heb je ook al opgedaan. 

Ervaring in de kinderopvang is niet nodig, wij zoeken iemand die nieuwsgierig en enthousiast kijkt 

naar onze organisatie, dienstverlening en sector.  

Wat kunnen wij jou bieden?  

Een fijne informele werkplek binnen een team waar je je welkom en thuis zult voelen. Een plek vol 

vrijheid en zelfstandigheid in een omgeving die je helemaal naar je hand mag zetten. Kom maar op 

met jouw ideeën, wij zitten er op te wachten!  

De functie is er één vol uitdagingen en ontwikkelkansen met veel ruimte voor eigen initiatief.  

We bieden je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband. Inschaling conform cao kinderopvang schaal 9. Voor deze functie vragen wij een  

HBO werk- en denkniveau met  een gerichte opleiding, bij voorkeur richting Communicatie of 

Journalistiek. 

 

Kijk voor een impressie van je toekomstige werkplek alvast naar deze video.  

Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je telefonisch contact opnemen met  

Bianca Nederhof (Commercieel Manager): 0316-229145. 

 

Reageren kan door voor woensdag 9 januari 2019 een prikkelende motivatiebrief en cv te sturen 

naar: 

hr@puckenco.nl  

Kindercentra Puck&Co 

t.a.v. afdeling HR 

Postbus 105 

6940 AA Didam 

 

 

 

https://www.facebook.com/KindercentraPuckenCo/videos/970675826411202/
mailto:hr@puckenco.nl

