
 

 

Vacature communicatieadviseur NRVT 
Rotterdam, minimaal 32 uur per week  

 

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zoekt op korte termijn een ervaren communicatieadviseur. Het 

NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-

Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs het publiek belang van vastgoedwaarderingen. 

Communicatie over onze doelstellingen en de wijze waarop wij werken is van groot belang. Wij zoeken 

daarom een ervaren communicatieadviseur voor minimaal 32 uur per week. De standplaats is Rotterdam. 

 

 

Functieomschrijving 

• Je ontwikkelt de communicatiestrategie (intern en extern) en vertaalt deze naar beleid. 

• Je geeft advies aan de Directeur en Bestuur over het te voeren communicatiebeleid en de te 

gebruiken communicatiemix. 

• Je komt met verfrissende ideeën om NRVT en haar doelstellingen zichtbaar te maken en te houden 

voor de sector. 

• Je voert zelfstandig het communicatiebeleid uit in overleg met je NRVT-collega’s. 

• Je verzorgt de redactie van de website en de digitale nieuwsbrief. 

• Je rondt de nieuwe website af en onderhoudt deze. 

• Je verzorgt de digitale mailingen en social media-activiteiten. 

• Je onderhoudt contacten en werkt samen met betrokken marktpartijen op het gebied van 

communicatie, waarbij je de verschillende belangen in het oog houdt en eenduidige communicatie 

bewaakt. 

• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het persbeleid. 

• Je bent eerste aanspreekpunt voor de pers. 

• Je onderhoudt contacten met vormgevers, drukkers en mediabedrijven. 

• Je zorgt voor een passende huisstijl en bewaakt het consistente gebruik hiervan. 

• Je zorgt dat binnen NRVT voldoende en helder wordt gecommuniceerd. 

• Je rapporteert aan de Directeur. 

 



Benodigde opleiding en ervaring 

• Je hebt minimaal een hbo-opleiding in de richting van communicatie. 

• Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als communicatieadviseur bij (beroeps)organisaties. 

• Je hebt ruime ervaring met bedrijfsmatig succesvol inzetten van social media. 

• Je hebt ervaring opgedaan als woordvoerder in omgang met pers 

 

Belangrijkste talenten 

• Je communiceert helder, overtuigend en hebt een actieve schrijfstijl. 

• Je lost lastige communicatievraagstukken op. 

• Je bent functioneel creatief. 

• Je bent een goede gesprekspartner op verschillende niveaus. 

• Je bent samenwerkingsgericht. 

 

Belangrijke resultaten 

• Register-Taxateurs zijn op de hoogte van de NRVT-reglementen, richtlijnen en ontwikkelingen; 

stakeholders zijn op de hoogte van de standpunten en resultaten van NRVT. 

• NRVT is binnen de taxatiesector bekend als professionele organisatie, voor en door taxateurs. 

• NRVT heeft een goede relatie met de pers en weet deze in te zetten om haar 

communicatiedoelstellingen te bereiken. 

• Directeur en Bestuur vertrouwen op de communicatie-uitingen die jij schrijft; deze zijn correct, 

leesbaar, helder en volledig. 

• Collega’s begrijpen wat er binnen NRVT gebeurt. 

 

De aanstelling is voor één jaar, met uitzicht op vast contract en de start is op korte termijn. 

Stuur vóór 9 november een motivatiebrief, cv, twee recente berichten van jouw hand en een voorbeeld van 

een tekst of andere toepassing voor een website naar info@nrvt.nl.  
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