
 
 
VACATURE  

Projectleider Communicatie  

 
Wil jij een actieve en gezonde leefstijl mogelijk maken voor iedereen? 

En onze zichtbaarheid helpen vergroten, zodat we nog meer impact maken 
met onze programma’s? 

Lees dan snel verder! 

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een 
gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk kennismakingsaanbod 
in sport, cultuur, (vrijwilligers)werk en gezondheid integraal aan te bieden.  
We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor 
verbinding. We stimuleren scholen speciaal onderwijs, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en 
gemeente om nauw met elkaar samen te werken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen 
aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en 
fotografie. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal 
niveau die bijdragen aan meer structurele participatie van de doelgroep. We zorgen actief voor 
monitoring van de programma’s, kennisdeling en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en 
blijven, zodat we programma’s lokaal duurzaam verankeren.  
Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams: www.specialheroes.nl 
 

Door een interne verschuiving is Stichting Special Heroes Nederland op zoek naar een: 
 
Projectleider Communicatie (28 - 32 uur per week, M/V) 
(vooralsnog voor bepaalde tijd van een jaar) 
 
Als projectleider Communicatie: 

- Ben je verantwoordelijk voor de corporate, interne en externe communicatie; 
- Stel je communicatieplannen op voor de stichting en geeft daar (mede) uitvoering aan; 
- Lever je een belangrijke bijdrage aan het schrijven en redigeren van teksten (website, social 

media, brochures, persberichten, etc.) en content creatie (beeld/video); 
- Ben je in staat de ontwikkeling en productiebegeleiding van promotie- en informatiemateriaal, 

presentaties, etc. te verzorgen; 
- Geef je invulling aan het relatiebeheer van partners en leveranciers m.b.t communicatie en 

werk je intensief samen met de inhoudelijke deskundigen, teamondersteuners en je collega 
projectleider Communicatie.  

 
  



 
 
 
Profiel 
Wat ons aanspreekt in jouw profiel is dat je ervaring hebt in zowel beleidsmatige als uitvoerende 
communicatiewerkzaamheden. Jouw kracht ligt in het bedenken, creëren, uitzetten van én adviseren 
over impactvolle communicatie-activiteiten en middelen. 

Daarnaast beschik je over: 
• Een afgeronde HBO-opleiding op het terrein van communicatie; 
• Een aantal jaren relevante ervaring in een vergelijkbare communicatiefunctie;  
• Affiniteit met de doelen en doelgroepen van Stichting Special Heroes Nederland; 
• Ervaring met (web)redactie, schrijven van artikelen en (pers)berichten, kennis en ervaring in 

het gebruik en de productie van beeld; 
• Vaardigheid met en actuele kennis over diverse social mediakanalen; 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
• Goede kennis van MS Office, Adobe (Photoshop/Illustrator) en CMS (Wordpress); 
• Samenwerkings-, klant- en resultaatgericht; 
• Flexibel in denken en doen en een hands on-mentaliteit. 

 
Wat wij jou bieden? 

• De kans om mee te bouwen en bij te dragen aan de uitvoering van ons meerjarenplan 2021-
2025; 

• Volop kansen om jezelf te ontwikkelen in een groeiende organisatie; 
• Een werkplek in Utrecht en Arnhem (in combinatie met werken vanuit huis); 
• In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd van een jaar 
• Salaris conform CAO SPORT;  

 
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 19 augustus 2021. 
 

 
Informatie 
Via Erna Mannen tot en met 5 augustus 
E: emannen@specialheroes.nl 
Via Mirjam Uppelschoten vanaf 10 augustus 
E: muppelschoten@specialheroes.nl 
 
 
Reactie 
Uw reactie (brief met CV) kunt u vóór 12 augustus 2021 mailen naar: 
info@specialheroes.nl ter attentie van Mirjam Uppelschoten ovv “sollicitatie projectleider 
communicatie” 


