Werk jij graag met een maatschappelijke missie?
Wij bieden een superleuke functie, met een aantrekkelijk contract en veel vrijheid, waarin je het verschil
kunt maken!
MST-Nederland/België heeft een VACATURE voor een:

Creatieve, ervaren Communicatie Specialist
24-36 uur per week (in overleg)

Wat ga je doen?
Kort gezegd: onze behandelprogramma’s brede bekendheid geven en daardoor hét verschil maken voor
kinderen en gezinnen. Onder meer door:
• Schrijven van content voor onze websites, nieuwsbrieven en social media kanalen
• Ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven, white papers en presentaties
• Inclusief vormgeving als je daarin handig bent (of dat wilt leren)
• Storytelling: schrijven verhalen, interviews, wellicht het maken van korte films voor de websites
• Helpen lanceren van nieuwe programma’s
• Bijdragen aan interne en externe projecten
• Persoonlijk contact met zorgorganisaties en andere stakeholders
• Mede organiseren van nationale en internationale evenementen
• En jij hebt vast nog andere ideeën – je hebt zelf veel invloed op de invulling van de functie
Je past bij ons
Als je goed bent in je werk, positief, nieuwsgierig en enthousiast bent, zelfstandig en proactief werkt en
houdt van aanpakken. Je bent creatief, werkt nauwkeurig, legt makkelijk contacten en vindt het leuk om
binnen een klein team een spin in het web en verbindende rol te vervullen.
Je beschikt over
Zeker een goede, vlotte pen! Ervaring met Office365 programma’s en WordPress. Als je kunt werken met
InDesign, Illustrator en/of Photoshop is dat een pré.
Je houdt van afwisseling en de vrijheid om je baan zelf mede vorm te geven en je bent klant- en
resultaatgericht. Een afgeronde hbo- of academische opleiding en relevante meerjarige werkervaring is een
vereiste. We werken in internationaal verband samen, dus kennis van het Engels is handig.
Waar ga je werken?
Bij ‘MST-Nederland/België’: een opleidings- en kwaliteitscentrum voor innovatieve gezinsbehandelingen met
aantoonbaar resultaat. Onze missie is om gezinnen te helpen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
kinderen thuis kunnen opgroeien.
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Dit doen wij door effectieve programma’s naar Nederland te halen, of zelf te ontwikkelen, en duurzaam te
implementeren. Daarbij hebben wij veel aandacht voor het goed opleiden en ondersteunen van de
medewerkers in de behandelteams – zij maken met de gezinnen het verschil.
Gedragsproblemen helpen oplossen zodat kinderen (weer) thuis kunnen wonen en naar school gaan, het
tegengaan van kindermishandeling - jouw werk heeft positieve impact!
Waarom is de functie aantrekkelijk?
• Je maakt deel uit van een betrokken, energiek, en groeiend team en draagt rechtstreeks bij aan een
betere toekomst voor jongeren en hun families!
• Je werkt met de beste, meest effectieve behandelprogramma’s voor jeugdigen die er wereldwijd
bestaan en we zijn constant bezig met het verbeteren, ontwikkelen en implementeren van nieuwe
programma’s;
• Wij zijn een kleinere, actieve en innovatieve organisatie met korte lijnen - samen geven we de
organisatie vorm. We zijn ambitieus en denken in mogelijkheden: ‘Whatever it takes!’ is ons motto.
• We bieden een goed salaris en uitstekende secundaire voorwaarden. Inschaling is afhankelijk van
opleiding en ervaring;
• Je bouwt een breed nationaal en internationaal netwerk op;
• We hebben een leuk kantoor in Den Bosch, en werken flexibel en hybride. Daarbij vinden we een
goede work-life balans belangrijk.
Interesse
Ben je enthousiast geworden en herken jij je in het profiel? Of wil je eerst nog meer weten?
Neem dan contact op met Miranda van der Linde (Directeur-bestuurder) via
Miranda.vander.Linde@mst-nederland.nl of 06-15276218
Onze website: www.multisysteemtherapie.nl
We komen graag met je in contact om te kijken of er een match is!
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