
 
 

Vacature communicatiecoach 

Wij zoeken per direct een COMMUNICATIECOACH voor het  
Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg (maximaal 24 uur per week) 

 

De Gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid en Provincie Limburg werken sinds 2012 

samen aan het versterken van de Roermondse wijk Donderberg. De afgelopen jaren is de Donderberg 

op veel punten veranderd en er staat nog veel meer moois te gebeuren. Genoeg werk aan de winkel 

voor iemand die goed schrijft, graag bezig is met vormgeving en communicatie. Jouw ding? 

Je uitdaging 

 Samen met wijkbewoners maak je een wijkblad. Zij schrijven stukken, jij kijkt met hen mee en 

geeft tips. Je maakt zelf interviews en foto’s en zorgt voor de vormgeving en de productie.  

 Je bouwt een netwerk van ambassadeurs (wijkbewoners) die hun eigen realistische en 

overtuigende verhalen over wonen, leven en werken in de Donderberg delen. Jij ondersteunt 

hun waar nodig met je kennis van mediavormgeving.  

 Je beheert en optimaliseert de communicatie-uitingen van het WOP en de wijk vanuit het 

bestaande motto #zodoenwedatopdedonderberg. 

 Binnen het programmateam ben jij dé communicatiespecialist. Wil je vakinhoudelijk sparren? 

Dan staan de communicatiecollega’s van de WOP-partners voor je klaar.  

Typisch jij 

 Je wordt enthousiast van onze missie in de Donderberg.  

 Je kent veel mensen in de Donderberg. Het liefst woon je daar nog of ben je er opgegroeid. 

 Jij bent iemand die gemakkelijk contacten legt. 

 Jouw enthousiasme steekt mensen aan om actief te worden en mee te denken en te doen. 

 Jij hebt bij voorkeur een opleiding Mediavormgeving gevolgd op hebt op een andere manier 

ervaring opgedaan met communicatie. 

Wij bieden 

 Een uitdagende functie waarbij je naast de wijk Donderberg ook de vier samenwerkende 

organisaties van dichtbij leert kennen. 

 Een tijdelijk contract voor maximaal 24 uur per week (minder is ook mogelijk, dan zoeken we 

er nog een collega bij). 

 Een tijdelijke functie van in eerste instantie 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 

31 december 2024 (einde WOP). 

Meer informatie 

Kijk eens op www.donderbergroermond.nl en like onze Facebookpagina @donderbergroermond. 

Verder kun je voor meer informatie contact opnemen met Danielle Arends, de Programmamanager 

WOP Donderberg via e-mail daniellearends@roermond.nl of telefonisch op 0652406688. 

Procedure 

Is de vacature van communicatiecoach ‘jouw ding’? Mail dan vóór 20 januari 2019 jouw sollicitatiebrief 

met CV naar daniellearends@roermond.nl.  
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