FEDERATIE NEDERLANDSE RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE
Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: (070) 444 06 60
Fax: (070) 444 06 61

Synthesium gebouw C
Loire 150, 2491 AK Den Haag

E-mail: info@nrk.nl
Website: www.nrk.nl

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie zoekt een:
Beleidsmedewerker Communicatie (32 uur)
Ben jij diegene die de uitdaging oppakt en ons communicatieteam versterkt?
- Je werkt mee aan een nieuwe kijk op kunststof en rubber via het initiatief Rethink
plastics (www.rethinkplastics.nl). Je levert ondersteuning aan de lidbedrijven en gaat
daarmee in dialoog met de stakeholders.
- Je ondersteunt de interne communicatie naar de 400 ledenbedrijven en adviseert de
collega’s.
- Je plant en organiseert meerdere bijeenkomsten en workshops die de NRK voor
leden en stakeholders organiseert.
- Je stimuleert de uitwisseling van kennis en informatie met de ledenbedrijven, waarbij
je ook de sociale media actief inzet.
- Je adviseert en ondersteunt de branches binnen de NRK bij hun specifieke, vaak
product of techniek gebaseerde communicatie.
- Je bent mede redacteur en redactielid van Netwerk; het magazine van de sector.
De concrete inhoud van de functie wordt in onderling overleg ingevuld.
Functie-eisen:
- opleiding communicatie (HBO-niveau);
- enkele jaren ervaring in je vakgebied;
- doener gericht op efficiënt communiceren en resultaten;
- beschikkend over een vlotte schrijfstijl en mondeling vaardig;
- affiniteit met de maakindustrie, in het bijzonder de rubber- en kunststofindustrie;
- netwerker met goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat bieden wij:
De NRK biedt je een boeiende en gevarieerde functie met veel contacten.
Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen binnen jouw vakgebied.
Wij bieden je een aantrekkelijk salaris en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket.
Over de NRK:
De NRK levert ondersteuning aan 19 brancheverenigingen en behartigt de belangen van
meer dan 400 innovatieve bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. De omzet van
de bedrijven is 13,5 miljard euro per jaar en groeiend. Er werken 50.000 personen bij
overwegend mkb-bedrijven. Het team van de NRK bestaat uit 13 personen. We werken
vanuit Den Haag. Raadpleeg onze website www.nrk.nl voor meer informatie.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met directeur
beleid en advies, Erik de Ruijter, tel: 06-20004513.
Schriftelijke sollicitaties met Curriculum Vitae kun je tot uiterlijk 1 april 2019 sturen aan:
NRK t.a.v. de heer Erik de Ruijter, Postbus 420, 2260 AK Leidschendam
of per e-mail: deruijter@nrk.nl

