
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : 12 juni 2019 
Functiebeschrijving  : Medewerker Marketing en Communicatie 
Vastgesteld besluit CvB : CONCEPT 
 
 
Waardering  
De functie wordt gewaardeerd. 
 
Context 
Organisatorische eenheid: Team Marketing en Communicatie, Dienst Human 
Resources en Organisatie 
- Verantwoording: aan Hoofd Marketing en Communicatie  

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De medewerker Marketing en 
Communicatie werkt vanuit het team Marketing en Communicatie van de dienst Human 
Resources en Organisatie en legt verantwoording af aan het hoofd Marketing en 
Communicatie. 
 
Het team Marketing en Communicatie draagt bij aan de werving van en een optimale 
communicatie met de diverse stakeholdersgroepen van Scalda en levert daarmee een 
bijdrage aan het realiseren van de op elkaar afgestemde ambities van de organisatie. 
 
De Medewerker Communicatie verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een 
aantal resultaatgebieden: 

1. Planvorming en coördinatie van marketing- en communicatietrajecten 
2. Ontwikkeling en (functioneel) beheer van instrumenten/middelen/kanalen en/of 

content 
3. Bijdrage aan optimalisering van werkprocessen 
4. Levert managementinformatie 

 
 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De Medewerker Communicatie draagt zorg voor de planning, coördinatie en uitvoering 
van marketing- en communicatietrajecten  
Activiteiten: 
• Plant, coördineert, bewaakt, geeft uitvoering aan en evalueert marketing- en 

communicatietrajecten en doet voorstellen voor verbetering van deze trajecten. 
• Draagt zorg voor afstemming/coördinatie van deze trajecten met collega’s in het 

eigen team, binnen de onderwijsclusters en diensten en met externe leveranciers 
• Bewaakt dat deze trajecten binnen de afgesproken financiële kaders worden 

gerealiseerd. 
• Bewaakt dat deze trajecten worden uitgevoerd in lijn met het marketing- en 

communicatiebeleid van Scalda 
 
2. Resultaatgebied 2 
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De Medewerker Communicatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het 
(functioneel) beheer van instrumenten/middelen/kanalen en/of content op het terrein van 
marketing en communicatie. 
 
Activiteiten: 
• Maakt in samenspraak met het hoofd en de adviseurs een jaarplan voor de 

ontwikkeling, productie en het (functioneel) beheer van 
instrumenten/middelen/kanalen en/of content, bewaakt en evalueert de planning 

• Ontwikkelt, maakt en draagt zorg voor het (functioneel) beheer van instrumenten, 
middelen, kanalen en/of content 

• Toetst, test en evalueert instrumenten/middelen/content bij vertegenwoordigers van 
de doelgroepen waarvoor de producten bestemd zijn 

• Bewaakt dat deze producten in lijn zijn met het marketing- en communicatiebeleid 
van Scalda en doet aanbevelingen en verbetervoorstellen 

• Bewaakt dat deze producten worden opgeleverd binnen de daarvoor geldende 
financiële kaders 

• Werkt zowel vraaggestuurd als proactief 
• Verzorgt instructies voor collega’s binnen de clusters en diensten 

 
 
 
3.  Resultaatgebied 3 
De Medewerker Marketing en Communicatie levert een bijdrage aan de optimalisering 
van werkprocessen 
Activiteiten: 
Draagt bij en adviseert om te komen tot het optimaliseren van werkprocessen binnen de 
dienst. Signaleert afwijkingen en ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning bij 
de uitvoering van het geformuleerde marketing- en communicatiebeleid 
 
 
 

4. Resultaatgebied 4 
De Medewerker Marketing en Communicatie verzorgt managementinformatie. 
 
Activiteiten: 
Genereert periodiek relevante managementinformatie ten behoeve van de adviseurs en 
het hoofd. 
 
 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De medewerker Marketing en Communicatie legt verantwoording af aan het hoofd 

Marketing en Communicatie over de kwaliteit en voortgang van de trajecten en de 
ontwikkeling van middelen/instrumenten/kanalen en/of content 

- De Medewerker Marketing en Communicatie werkt binnen specifiek geformuleerde 
beleidslijnen op het gebied van Marketing en Communicatie; 

- De Medewerker Marketing en Communicatie neemt beslissingen bij/over het 
zorgdragen voor planning, uitvoering en coördinatie, bij het leveren van bijdragen aan 
ontwikkeling en content en bij het leveren van managementinformatie. 
 

Kennis en vaardigheden 
- Algemene theoretische en praktische kennis van marketing en/of communicatie 
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- Kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- Communicatieve- en adviesvaardigheden 
- Flexibiliteit, vermogen snel te schakelen, stressbestendigheid 
- Werk- en denkniveau: HBO 
 
 
Contacten 
- Met collega’s binnen het team en erbuiten en met het hoofd over de uitvoering van 

marketing- en communicatietrajecten en over de ontwikkeling van 
middelen/instrumenten/kanalen en/of content 

 -   Met externe leveranciers om afstemming te bereiken over te leveren en geleverde 
diensten; 

-   Met de medewerkers van de dienst Marketing en Communicatie over werkprocessen, 
handelingen en handvatten om af te stemmen en te adviseren. 

 
 
 


