FUNCTIEBESCHRIJVING
PUBLIC RELATIONS Manager
Gezocht: Public Relations Manager
Wil jij een bijdrage leveren aan het realiseren van de energietransitie? Dan zit
je bij Energie-Nederland op de juiste plek, in het hart van deze cruciale
transitie!
Wij zoeken een Public Relations (PR) manager die samen met inhoudelijke
experts standpunten weet te formuleren die zowel kloppend als positief
overtuigend zijn. Een verbinder in het hart van de energietransitie:
doelbewust, relatiegericht en initiatiefrijk. Ben jij die overtuigende PR-manager
met een goed ontwikkelde communicatie antenne? Lees dan snel verder.

Wat ga je doen?

Als PR-manager zet je de vereniging voortdurend in de samenleving (media en
stakeholders) op de kaart. Je bent erop gericht om binnen onze vereniging en
binnen ons team de aanknopingspunten voor communicatie tijdig op het spoor
te komen en in de buitenwereld de kansen voor profilering van EnergieNederland beter te benutten ter versterking van de de repuatie en zichtbaarheid
van Energie-Nederland. Tegelijkertijd werk je ook nauw samen met Public Affairs.

Je takenpakket omvat onder andere:
•
•

•
•
•
•

•

Opzetten en invulling geven aan ons persbeleid en woordvoering
Opbouwen persoonlijke contacten met media, journalisten, woordvoerders
van de leden op en onderhoudt deze op regelmatige basis
Bewerkstelligen optredens van de voorzitter, directeur en de managers op
externe platforms/bijeenkomsten
Schrijfven en plaatsten van inhoudelijke berichten op onze website en op de
sociale mediakanalen
Collega’s binnen het team bevragen ten aanzien van relevante
ontwikkelingen en vertaalt dit naar PR-kansen
In brede zin bijdragen aan de activiteiten van het communicatieteam,
inclusief het schrijven van teksten, ontwerpen van communicatiemateriaal,
contact met externe knipselservice, initiëren en organiseren van campagnes
en het organiseren van externe bijeenkomsten
Vervangt de programmamanagement coördinator bij diens afwezigheid
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Over het team

Als PR-manager maak je deel uit van het communicatieteam, dat verder bestaat
uit de community manager, de PA-manager en de programmamanagement
coördinator. Er is veel vrijheid om samen met collega’s dit team krachtig vorm en
inhoud te geven.
Dit team functioneert onder leiding van de directeur en werkt in sterke
verbinding met de programmamanagers en de voorzitter van de vereniging

Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau
Je hebt uitstekende kennis en gebruik van de Nederlandse taal
Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid
Je hebt affiniteit met de energiesector
Je bent sensitief en hebt gevoel voor (politieke) verhoudingen
Je bent alert en proactief, je signaleert kansen en onderneemt daarop acties
Je hebt het vermogen om snel te schakelen op een breed scala aan
onderwerpen en activiteiten
Je bent een teamspeler met eigen taken en verantwoordelijkheden
Je bent creatief, flexibel en pragmatisch

Wat krijg je van ons?

•
•
•
•
•
•
•
•

Een werkweek van minimaal 32 uur, flexibel te verspreiden
Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging
Laptop en telefoon van de zaak
Reiskostenvergoeding (OV)
Een werklocatiein het hart van Den Haag
Een regeling om ook afwisselend thuis te kunnen werken
Een uitdagende positie met veel ontwikkelmogelijkheden waar je schakelt
met experts uit het veld
Passend salaris op basis CAO NWb

Enthousiast over deze vacature: Mail ons: vacatures@energie-nederland.nl
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