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jkbaar;
• HBO opleiding communicatie of vergeli
echnieken;
• Uitgebreide kennis van communicatiet
gevoel voor Caribische verhoudingen;
• Diplomatieke vaardigheden met goed
e, Engelse, taal en het Papiaments
• Uitstekende kennis van de Nederlands
in woord en geschrift;
• Kennis van de Spaanse taal;
id met betrekking tot het werkgebied;
• Inzicht in de organisatie van de overhe
• Redactionele vaardigheden;
te zijn en ingezet te worden.
• Bereid zijn om ten alle tijden bereikbaar
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• Draagt zorg voor de ontwikkeling
en het onderhoud van het
voorlichtingsbeleid(zowel intern
als externe communicatie);
• Geeft uitvoering aan het
voorlichtingsbeleid(intern als
externe communicatie);
• Draagt zorg voor de totstandkoming
publicaties en schriftelijk
voorlichtingsmateriaal.
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kwijzen, het
• Specifieke kennis van de organisatie, wer
en de doelgroepen
beleidsterrein, het daarop gerichte beleid
van de Kustwacht;
technieken;
• Kennis van voorlichtingsmethoden ensocial media en
• Kennis van en vaardig in het gebruik van
de hierbij benodigde strategieën
atschappelijke en
• Kennis van en inzicht in bestuurlijke, ma
politieke verhoudingen en
, maatschappelijk
• Vaardigheid in het inspelen op bestuurlijk
of politiek gevoelige aangelegenheden.
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van de Kustwacht voor het
eelszaken van
heer D.J. Bérénos, van de afdeling Person
es:
de Kustwacht via het volgende e-mail adr
kwcarib.personeelszaken@mindef.nl.
geplaatst en bij
De vacature wordt zowel intern als extern
didaat de voorkeur.
gelijke geschiktheid geniet de interne kan
deze functie, kunt
Voor meer informatie over de inhoud van
eelzaken op, op
u contact opnemen met het Hoofd Person
telefoonnummer +(5999) 463-7720.
www.kustwacht.org

