Het LCPS zoekt per direct een

Junior communicatiemedewerker (tijdelijk, 24 uur per week)
In deze rol houd je je bezig met verschillende in- en externe communicatieactiviteiten van het
LCPS. Je plaatst regelmatig artikelen op ons intranet en zorgt ervoor dat onze website en onze
kennisbank up-to-date zijn. Ook beheer je onze mailboxen en onze LinkedIn-pagina.
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding
Het LCPS is opgericht tijdens de eerste COVID-golf en onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ). Wij spreiden COVID-patiënten over de Nederlandse ziekenhuisregio’s. Zo houden we de
zorg toegankelijk. Ook brengen wij het aantal coronapatiënten en ziekenhuisbedden in de
Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen in kaart. Én maken we prognoses en scenario’s
waarmee we ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Om dit goed te kunnen doen werken we nauw
samen met een groot aantal zorgorganisaties.
Flexibele crisisorganisatie
Het LCPS is een organisatie die flexibel meebeweegt met de zorgontwikkelingen in het land. Bij ons
werken betrokken vakspecialisten die gewend zijn snel te schakelen en moeiteloos samenwerken met
de collega’s van onze vele zorgpartners. In coronatijd werken we zowel vanuit huis als vanuit onze
werklocatie in Zeist. Bekijk de virtuele tour om een beeld te krijgen van onze organisatie.
Afdeling Communications
Onze kleine afdeling Communications verzorgt de communicatie met onze stakeholders. We beheren
de communicatiekanalen (website, LCPS Kennisbank), schrijven en versturen nieuwsbrieven en zijn
verantwoordelijk voor social media. Ook helpen we onze collega’s om beleidsstukken en presentaties
te vereenvoudigen en verspreiden. Daarnaast houden we ons bezig met interne communicatie.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je beantwoordt de mailtjes die we dagelijks ontvangen in de LCPS-mailbox;
Je monitort berichtgeving over het LCPS en houdt onze LinkedIn-pagina bij;
Je plaatst nieuwsberichten op ons intranet en organiseert interne bijeenkomsten;
Je plaatst dagelijks ons nieuwsbericht en de laatste cijfers op de website;
Je werkt mee aan onze wekelijkse nieuwsbrief;
Je werkt mee aan de producten die we maken (zoals factsheets) voor onze stakeholders.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

Je hebt of bent momenteel bezig met een hbo-opleiding op het gebied van communicatie;
Je bent voor 24 uur per week beschikbaar, verdeeld over drie of vier dagen;
Je schrijft goede en lekker leesbare teksten;
Je werkt snel, nauwkeurig en bent handig (met social, cms’en etc.);
Je bent een aanpakker die enthousiast, leergierig en flexibel is;
Na een korte inwerkperiode ben je prima in staat om zelfstandig te werken.

Ons aanbod
Wij bieden een zinvolle tijdelijke baan van 24 uur per week, midden in de actualiteit van de COVIDpandemie. Het gaat om een tijdelijke functie in de zorg, in ieder geval voor twee maanden, met
mogelijkheid tot verlenging (afhankelijk van de ontwikkelingen). Je salaris is afhankelijk van je
inzetbaarheid en expertise.
Meer weten?
Bekijk voor algemene informatie over het LCPS onze website www.lcps.nu. Wil je meer info over deze
functie? Neem dan contact op met Saskia Deerenberg, sr. communicatieadviseur via 06 – 4373 9414.
Direct solliciteren
Hoe sneller je ons team komt versterken, hoe beter. Dus: heb je interesse in deze (tijdelijke) rol? Stuur
dan zo snel mogelijk je cv met een korte motivatie (maximaal 300 woorden) naar info@lcps.nu onder
vermelding van: sollicitatie communicatie.
Voor deze vacatures staan wij niet open voor acquisitie door bemiddelingsbureaus.

