Communicatieadviseur Duurzaamheid
Wil jij ook een duurzaam verschil maken? En zie jij communicatie ook als een effectief instrument om
daaraan te werken? Zo ja, dan maken we bij Het Portaal graag kennis met jou!
Omdat we ons bureau in Rotterdam verder willen uitbouwen zijn we per direct op zoek naar een
communicatieadviseur duurzaamheid. Een collega die snapt dat waardecreatie altijd meervoudig is:
ecologisch, sociaal én financieel-economisch.
Ons bureau
Als communicatie- en adviesbureau verbindt Het Portaal opdrachtgevers met hun stakeholders. Wij
helpen bij interne en externe communicatie en zijn specialist op het gebied van mvocommunicatiestrategie en onderzoek, storytelling, dialoog en mvo-verslaglegging.
We ontwikkelen creatieve concepten en voeren deze ook uit. Het is onze visie dat heldere,
authentieke en proactieve communicatie cruciaal is voor het creëren van maatschappelijke en
economische toegevoegde waarde. Vanuit deze visie werken we al 20 jaar voor bedrijven, overheden,
woningcorporaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en belangenorganisaties.
Jouw kans
Je bent een ervaren en enthousiaste professional en vooral een echte verbinder. Je beziet
communicatieprojecten en projectcommunicatie vanuit een stakeholderperspectief. Kwaliteit staat
bij jou hoog in het vaandel en je streeft altijd naar het ultieme resultaat. Je gaat aan de slag met de
verdere ontwikkeling van onze diensten en uitbouw van ons netwerk. Je bent verantwoordelijk voor
de uitvoer van projecten en bent ons gezicht naar de opdrachtgever. Door je creatieve, doel- en
mensgerichte aanpak heb je overtuigingskracht en bouw je mee aan een nog mooier bureau!
Jouw profiel
•

Je hebt minimaal 6 jaar relevante werkervaring bij een bureau als adviseur en
projectmanager.

•

Je hebt minimaal hbo- werk- en denkniveau en bent analytisch sterk.

•

Je kennis van mvo-communicatie, duurzaamheidstrends en ontwikkelingen is actueel.

•

Je hebt ervaring met rapportage en hebt kennis van de SDG’s en andere richtlijnen.

•

Je weet hoe je verhalen schrijft en kunt content visualiseren en toegankelijk maken voor
specifieke doelgroepen.

•

Je bent een stevige sparringpartner, initiatiefrijk, commercieel en sociaal vaardig.

•

Je bent van nature een relatiebouwer die zich graag verdiept in de wereld en die van
opdrachtgevers, en je weet hen aan je te binden.

•

Je bent sturend in projecten en zorgt voor goede samenwerking binnen projecten en teams.

•

Je woont bij voorkeur in de regio Rotterdam.

Wat wij bieden
Bij Het Portaal bieden we je een zelfstandige functie in een klein team met grote flexibele schil, een
informele werksfeer, uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden en misschien wel het mooiste uitzicht
van Rotterdam.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv, LinkedIn profiel en motivatie uiterlijk 22 oktober 2021 ter attentie van Rien Bongers
(rien.bongers@het-portaal.net). Mochten we voor genoemde datum een geschikte kandidaat hebben
gevonden, dan wordt de zoektocht gestaakt.
Kijk voor meer informatie over ons bureau, ons werk en ons team op onze website: www.hetportaal.net.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2|2

