
Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt, dat wil jij toch ook? Heb je goede 

communicatieskills en ben je resultaatgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

SeeYou is (tijdelijk, ter vervanging van zwangerschapsverlof) op zoek naar een 

enthousiaste 
 

Communicatieadviseur 
 

Wij zijn SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons sinds 

1982 in voor mensen met een (visuele) beperking. Wij zien hen en helpen met (oog)zorg, 

onderwijs, werk en inclusie. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat 

ieder mens waardevol en kostbaar is. 

 

In deze rol ben je verantwoordelijk voor de corporate communicatie en de 

communicatie richting de doelgroepen van SeeYou. Je zorgt ervoor dat vanuit de huisstijl 

communicatiematerialen worden ontwikkeld en dat de afdelingen ondersteund worden 

met de juiste teksten en vormgeving. Een uitdagende rol waarbij je de nieuwe naam 

SeeYou voortdurend onder de aandacht brengt bij media, partners en donateurs.  

 

Jouw rol: 

• Adviseren over het communicatiebeleid; 

• Het uitvoeren van het jaarplan van Communicatie; 

• Het bewaken van de huisstijl; 

• Het genereren van persaandacht; 

• Het schrijven en coördineren van fondsenwervende brieven; 

• Contacten onderhouden met ons reclamebureau; 

• Het schrijven en redigeren van teksten voor de verschillende interne afdelingen; 

 

• Een inspirerende en afwisselende functie; 

• Een internationale werkomgeving; 

• Een gemotiveerd en enthousiast team;  

• Een halfjaarcontract op basis van 20 uur met als startdatum 1 december 2021; 

• Een salaris in schaal 7 van CAO Welzijn. 

 

• Je hebt een HBO/WO studie gevolgd in de richting van communicatie, 

journalistiek of andere vergelijkbare studies; 

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als communicatieadviseur;  

• Je hebt ervaring met het schrijven van fondsenwervende brieven;  

• Je bent een uitstekende schrijver;  

• Je hebt interesse voor ontwikkelingswerk / non-profit; 

• Je bent enthousiast, flexibel en zelfstandig; 

• Je werkt secuur en gestructureerd. 



 

Heb je zin om bij ons als communicatieadviseur  aan de slag te gaan? Stuur dan jouw CV 

met motivatiebrief voor 7 oktober 2021 naar Margreeth Bronsema, 

m.bronsema@seeyoufoundation.nl. Wil je meer informatie of heb je nog andere vragen? 

Bel dan naar ons kantoor: 0318-586358. 

 

E: info@seeyoufoundation.nl  

A: Vendelier 13, 3905 PB Veenendaal  

W: www.seeyoufoundation.nl  
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