Vacature
Communicatie Expert

Voor de versterking van ons projectteam zijn wij voor minimaal 2 dagen per week op zoek naar een Communicatie
Expert. Het betreft een interim positie, in eerste instantie voor de periode van 4 maanden, met mogelijkheid tot
verlenging.

Communicatie Expert a.i.

Over de functie
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•
•

Opstellen van een intern communicatieplan/communicatiestrategie;
In- en uitvoeren van het communicatieplan;
Leveren van content voor het Intranet en andere communicatiekanalen;
Nauwe samenwerking met het projectteam en het lijnmanagement.

Over jou
Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau en ruime werkervaring in soortgelijke rollen.
Verder beschik je over:
•
•
•
•

Ervaring met veranderingsprocessen in een industriële omgeving is zeer gewenst;
Ervaring op zowel strategisch als operationeel niveau;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Een hands-on mentaliteit in combinatie met strategisch kunnen denken.

Als Communicatie Expert is het verder belangrijk dat je je herkent in het volgende: praktisch ingesteld, doortastend,
gericht op samenwerken en een goed gevoel voor verhoudingen.

Over ons
Sime Darby Unimills maakt deel uit van de Maleisische multinational Sime Darby Plantation, een wereldwijd
opererend concern met een aantal eigen plantages en productiefaciliteiten. Al meer dan 100 jaar zijn we een
vooraanstaande producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de voedingsmiddelen-, diervoeder- en
technische industrie in Europa.
In onze productiefaciliteit in Zwijndrecht beschikken we over de meest geavanceerde verwerkingsprocessen om
innovatieve en duurzame ingrediënten te ontwikkelen voor onze klanten. De productielocatie kenmerkt zich door een
complexe en grote faciliteit, die volop in ontwikkeling is. Veiligheid zit in onze genen en wij zijn er trots op om onze
bijdrage te leveren aan duurzame voedingsmiddelen. Onze cultuur is open, vriendelijk en direct en we werken hard in
kleine teams met weinig hiërarchie. We zeggen waar het op staat en houden van ons werk.

Solliciteren
Ben jij enthousiast en ben je de kandidaat die we zoeken? Mail dan je motivatie met jouw CV via de volgende link:

https://bit.ly/2PINhEL
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

