
 
 
Vacature Senior (Allround) Communicatieadviseur  
The Hague Security Delta 

In onze complexe wereld is veiligheid niet vanzelfsprekend. Bij het nationale veiligheidscluster ‘The 

Hague Security Delta’ zijn we ervan overtuigd dat we de wereld veiliger kunnen maken als we onze 

krachten bundelen, zowel nationaal als internationaal. Kenniscirculatie en samenwerking tussen 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn cruciaal om te komen tot noodzakelijke, rendabele 

veiligheidsinnovaties. Nu en in de toekomst. Dit gebeurt niet vanzelf. Daarom speelt HSD een 

proactieve rol als aanjager, facilitator, verbinder en communicator binnen het Nederlandse 

veiligheidsdomein. Zodat we met elkaar een bijdrage kunnen leveren aan meer bedrijvigheid, meer 

banen en een veiligere wereld. ‘Together we secure the future’ 

Wie zoeken we? 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een senior (allround) communicatieadviseur 
(36 uur). 
 
Positiebeschrijving  

Functietitel:   Senior Communicatieadviseur (36 uur)  
Rapporteert aan:  Manager Communicatie 
Locatie:   HSD Campus, te Den Haag 
 
Functie  
Het betreft een uitdagende allround functie waarin een beroep wordt gedaan op al je 
kwaliteiten zowel als tactisch/strategisch adviseur als uitvoerder. Omdat je onderdeel uitmaakt 
van een klein team binnen de HSD Stichting krijg je als communicatieadviseur te maken met alle 
facetten van het communicatievak: van corporate communicatie, projectcommunicatie, 
marketingcommunicatie, interne communicatie tot PR en events. Ook voer je projecten van kop 
tot staart uit. Dit maakt de functie dynamisch.  
 
Je ondersteunt de communicatiemanager bij de uitvoering van de communicatiestrategie van 
het nationale veiligheidscluster. Belangrijk doel is om door middel van partneraligment (in 
samenwerking met onze partners) HSD nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De 
toegevoegde waarde van HSD Office zit - naast onze rol als aanjager - in het programmeren én  
de marketing/communicatie. Waarbij het zichtbaar maken van resultaten en toegevoegde 
waarde van het cluster centraal staat. 
 
Belangrijke onderdelen van je functie zijn: 

- Marketingcommunicatie en PR van producten, werkwijzen en toegevoegde waarde van 
HSD, zoals rapporten, nieuwe partners en HSD samenwerkingsmodel. 

- Strategische communicatieadviesrol bij grote projecten  
- Het opstellen van persberichten gekoppeld aan de projecten waar je verantwoordelijk 

voor bent. 
- Newsjacking: actieve, actuele communicatie over ontwikkelingen binnen het cluster, 

inhoudelijke resultaten en (parel)projecten verbinden aan doelstellingen HSD. Je schrijft 
Engelstalige nieuwsberichten voor de HSD website en maakt de HSD nieuwsbrieven. 

- Contentcreatie, bewaken kwaliteit en beheer van de HSD portal website 
- Het uitvoeren en doorontwikkelen van de social media strategie. 
- Communicatie rondom (grote) events, aanwezigheid op beurzen. 

https://www.thehaguesecuritydelta.com/about
https://www.thehaguesecuritydelta.com/about


 
Functie-eisen  

- Je hebt een afgeronde communicatieopleiding op HBO of WO niveau. 

- Ten minste 5 jaar relevante werkervaring, waaronder enkele jaren op tactisch/ 
strategisch niveau. 

- Ervaring op gebied van community management en digital marketing is een pré.  

- Je beheerst de Engelse én Nederlandse taal op ‘native speaker’ niveau zowel mondeling 
als schriftelijk.  

 
Competenties  

- Je hebt een handson mentaliteit, kunt goed plannen, organiseren en prioriteren én bent 
stressbestendig.  

- Je bent een sociale, creatieve en verbindende persoonlijkheid.  

- Je bent netwerksensitief: je voelt goed aan hoe partijen binnen het cluster zich tot elkaar 
verhouden.  

- Je hebt een grote mate van zelfstandigheid in de uitvoering van werk, gericht op 
resultaat en kwaliteit en tegelijkertijd in staat in teamverband te werken.  

 
Wat bieden wij? 

Stichting HSD wordt gevormd door de kracht van het gehele team. Ook jouw kwaliteiten dragen 

daaraan bij. Wij zijn permanent in beweging. Dit betekent veel dynamiek. Jouw werkplek is de 

HSD Campus, het nationaal innovatie centrum voor veiligheid in Den Haag. Uiteraard bieden wij 

een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.   

Interesse? 

Ben je enthousiast over deze vacature en wil je dat wij ook enthousiast over jou worden? Stuur 

dan snel (uiterlijk 11 augustus 2017) je CV en motivatiebrief naar 

info@thehaguesecuritydelta.com t.a.v Hetty de Ruijt.  
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