
 

 

 
Welke Strategische Communicatieadviseur zet zich in om kinderarbeid de wereld uit te helpen? 

 

Ontwikkelingsorganisatie Hivos handelt vanuit humanistische waarden. Samen met lokale 

maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden werkt Hivos aan een vrije, eerlijke en duurzame 

wereld. Daarin hebben burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang tot middelen en kansen voor 

ontwikkeling. Bij Hivos werken in totaal 315 mensen, waarvan 112 op het hoofdkantoor in Den Haag. Hivos 

heeft regiokantoren in Zimbabwe, Kenia, Indonesië, Costa Rica en Bolivia www.hivos.org 

 

Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ (SKA) is een coalitie gecoördineerd door Hivos. De 

coalitie bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, ICCO Coöperatie, Kerk in 

Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland. SKA werkt samen 

met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en roept consumenten, bedrijven, overheden en 

internationale organisaties op om deel uit te maken van de oplossing. www.stopkinderarbeid.nl  

 

In de periode 2014 - 2017 werkt Stop Kinderarbeid met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 

in samenwerking met Nederlandse en lokale partners wereldwijd aan het programma “Out of Work into 

School: Joint Efforts Towards Child Labour Free Zones”.  

 

Voor de coalitie “Stop Kinderarbeid – School, de beste Werkplaats” (SKA) wordt gezocht:  

  

Strategisch Communicatieadviseur in Den Haag (32 uur) 
 

Functie inhoud: 

Voor deze nieuwe functie zijn we op zoek naar een communicatie professional die nauw samenwerkt met 

de coalitiepartners, hun regiovertegenwoordigers en met de andere collega’s in het SKA-team. De 

Communicatieadviseur rapporteert aan de Campagne Coördinator SKA. 

 

Speerpunten: 

Je ontwikkelt samen met de collega’s in het SKA team een overkoepelende geïntegreerde 

communicatiestrategie gericht op het mobiliseren van actie tegen kinderarbeid en steun voor de aanpak 

van Child Labour Free Zones. Je adviseert over de vertaalslag van de overall communicatiestrategie naar 

concrete boodschappen richting de drie doelgroepen:  

1. Publieksgroepen en media; door de communicatiemedewerker 

2. Politiek; door de lobbyist 

3. Bedrijfsleven; door de MVO medewerker 

Je functioneert als linking pin en zorgt voor afstemming tussen de activiteiten.  

 

Om dit te bewerkstelligen kun je je goed verplaatsen in de verschillende belangen en bouw je bruggen 

tussen de verschillende stakeholders. Je werkt resultaatgericht en onderneemt initiatieven om het bereik en 

de impact van het programma te vergroten. En zet je in om de reputatie van SKA positief te beïnvloeden.  

 

Taken/bevoegdheden: 

 

• Ontwikkelen van de geïntegreerde communicatiestrategie 

• Adviseren over de specifieke boodschap per doelgroep;  

• Afstemmen met en betrekken van interne en externe collega’s om het strategische plan 

gezamenlijk ten uitvoer te brengen;  

• Opstellen van media plan en bewerkstelligen van exposure van Stop Kinderarbeid in de media; 

• Opstellen van persberichten en redactionele stukken en uitzetten via diverse (online) kanalen; 

• Adviseren bij het formuleren van onderzoek en zorgdragen voor de communicatie en brede 

verspreiding van resultaten via verschillende kanalen;  

• Reputatiemanagement.  

 



 

 

 

 

 

Functie eisen: 

 

• Een afgeronde relevante HBO of WO opleiding; 

• Minimaal 3 jaar ervaring als strategisch communicatie adviseur ter versterking van activiteiten 

gericht op bedrijven en politieke beleidsbeïnvloeding; 

• Inzicht in en ervaring met maatschappelijke en politieke processen; 

• Bij voorkeur inzicht en ervaring met internationale samenwerking; 

• Affiniteit met MVO en politieke beïnvloeding;  

• Uitstekende Nederlandse en Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid; 

• Stressbestendig en doorzettingsvermogen;  

• Beinvloedingsvaardigheden. 

• Je onderschrijft de doelstellingen van Stop Kinderarbeid en Hivos en weet deze enthousiast uit te 

dragen; 

 

Competenties: 

samenwerken, planmatig, bruggenbouwer, communicatief, doorzettingsvermogen.  

 

Arbeidsvoorwaarden: 

Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.753,- per maand op basis van 32 uur en vakantiegeld. Er wordt 

een jaarcontract geboden; nadien te verlengen tot uiterlijk medio 2017. Reiskosten vergoeding conform 

Hivos rechtspositieregeling en opname in het pensioenfonds van Zorg & Welzijn.  

 

Procedure:  

Op 28 en 29 oktober staan gesprekken gepland in de ochtend. Een schrijfopdracht maakt deel uit van de 

procedure. 

 

Voor meer informatie over de vacature en eventuele sollicitaties: 
Micha van Aart, te bereiken op 06 - 46 39 03 12 /  micha.van.aart@yacht.nl  
 


