Vitens Evides International BV (VEI) is een dochteronderneming van twee grootste drinkwaterbedrijven in
Nederland: Vitens N.V. en Evides Waterbedrijf N.V.. Via VEI voeren de moederbedrijven, en 4
samenwerkende waterbedrijven (Watermaatschappij Limburg, Waterbedrijf Groningen, PWN en Brabant
Water) hun Internationaal MVO-beleid uit om zo een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development
Goals (Water en sanitatie) van de Verenigde Naties.
VEI deelt de Nederlandse kennis en ervaring met drinkwaterbedrijven in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die in
toenemende mate te maken hebben met complexe vraagstukken en processen: een snel stijgende
watervraag, waterkwaliteitsproblemen, watertekorten en klimaatverandering. VEI zendt medewerkers van
de moeder- en partnerbedrijven uit naar buitenlandse drinkwaterbedrijven. Deze lokale en directe inzet zorgt
ervoor dat VEI heel gericht kennis en best practices deelt, advies geeft en samen met lokale collega’s op een
bedrijfsmatige en efficiënte manier hun bedrijf inricht.
VEI is stevig geworteld in de Nederlandse drinkwatersector, en heeft ook als missie bij te dragen aan de
interne en externe reputatie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven,.
Vitens Evides International BV is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Operations Officer VEI - Communicatie (24 uren)
Plaats in de Organisatie
De Operations Officer VEI Communication is verantwoording schuldig aan de Manager Operations VEI
De afdeling
De afdeling Operations waar deze vacature onder valt, vervult een sleutelrol in de organisatie en de vervulling
van de missie van VEI. De afdeling heeft daarbij een duidelijke scharnierfunctie ten behoeve van de
internationale projectenorganisatie in het veld, en de (in)direct belanghebbenden binnen en buiten VEI. Die
scharnierfunctie uit zich onder meer in de volgende elkaar onderling versterkende activiteiten:
•
Monitoring en evaluatie van de projecten in het veld op enkele sleutelparameters, met het oog op
het destilleren van relevante prestaties om een zo groot mogelijke accountability te tonen ten
aanzien van de activiteiten van VEI
•
Programmacoördinatie voor activiteiten die overstijgend zijn aan de uitvoering van individuele
projecten teneinde de interne en externe samenhang daarvan te borgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
met het programma Water for Life.
•
Vervullen van een acquisitie ondersteunende rol voor activiteiten die primair belegd zijn in de
internationale projectenorganisatie.
•
Front- en backoffice activiteiten binnen het hoofdkantoor van VEI.
•
Invulling geven aan zowel de interne als de externe communicatie van VEI.
De afdeling Operations VEI omvat in totaal 6,4 FTE’n.
Je functie
De Operations Officer VEI Communication geeft invulling aan de strategische, tactische en operationele
communicatie-werkzaamheden voor VEI en Water for Life.

Daarbij zijn een aantal verschillende perspectieven te onderscheiden:
•
Het mede vormgeven van de reputatie van de partner-drinkwaterbedrijven. De Nederlandse
waterbedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in het verbeteren van de
drinkwatervoorziening wereldwijd. Het is belangrijk dat het succes en de resultaten van onze
internationale activiteiten bekend worden en dat deze bijdragen aan de goede reputatie van VEI en
van de Nederlandse waterbedrijven.
•
Communicatie binnen de aangesloten Nederlandse drinkwaterbedrijven over VEI. Enerzijds om het
gevoel van trots te laden, anderzijds om interesse voor uitzendingen te wekken.
•
Communicatie vanuit VEI in Nederland richting stakeholders van VEI zoals mogelijke (consortium-)
partners en donoren.

In geval van woordvoeringszaken betreffende zaken die VEI aangaan; uitvoering volgens het
overeengekomen communicatie protocol zoals afgesproken met de moederbedrijven Vitens en
Evides.
•
Communicatie vanuit VEI internationaal richting donoren, lokale waterbedrijven waarmee mogelijk
kan worden samengewerkt en potentiële (consortium-) partners. De reputatie van VEI moet vooral
in dit perspectief aan kracht winnen.
•
Communicatie in projectlanden over VEI om de aanwezigheid van VEI te legitimeren en te
communiceren over de resultaten van de programma’s in het betreffende land gezamenlijk met de
partners. Belangrijke doelgroep daarbij is lokale media.

Als Operations Officer VEI Communication ben je het vaste aanspreekpunt voor de Teamleiders en
Projectmanagers in de diverse landen, het management in Utrecht en de communicatie-afdelingen van de
aangesloten drinkwaterbedrijven. Je draagt zorg voor het uitvoeren van de communicatiestrategie, het
schrijven van communicatieplannen en de communicatie-activiteiten. Je hebt kennis van de diverse merken
en organisaties als VEI, Vitens, Evides, PWN, Waterbedrijf Groningen, WML en Brabant Water. Binnen VEI
maak je deel uit van het team Operations en rapporteer je vanuit die rol aan de Manager Operations.
De specifieke werkzaamheden voor VEI bevatten taken op het gebied van:
•
Uitrollen van het communicatiebeleid (intern en extern)
•
Opstellen van en vormgeven aan communicatie-uitingen (intern en extern) zoals jaarverslagen,
factsheets, brochures, nieuwsbrieven, infographics, filmpjes
•
Opstellen van communicatiemiddelen (resultaatgericht)
•
Beheer content website en intranetsite VEI en Water for Life
•
Onderhouden van relaties met de communicatie-afdelingen van de aangesloten waterbedrijven, hen
proactief betrekken bij VEI en het faciliteren in communicatie over VEI
•
Ondersteunen van HR VEI in de communicatie op het gebied van het werven van short term experts
binnen de aangesloten waterbedrijven
•
Onderhouden van contacten met en het bieden van ondersteuning op het vlak van communicatie
aan Teamleiders en Projectmanagers projectlanden
Je profiel
Je beschikt over een HBO diploma op het gebied van marketing en/of communicatie.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau in een (middel)grote organisatie en
ervaring als woordvoerder.
Je beheerst de Engelse taal op een professioneel niveau.
Je staat voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, bent onafhankelijk en integer, en beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je flexibel, resultaatgericht, samenwerkingsgericht,
klantgericht en accuraat. Affiniteit met de (internationale) watersector is een pré.
Functieniveau
De functie is beschreven en ingedeeld in functiegroep 10 van de WWb CAO.

Voor kandidaten werkzaam bij één van de aangesloten waterbedrijven geldt dat aanstelling geschied middels
een detachering naar Vitens Evides International BV.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature en de afdeling kan je contact opnemen met Anne Barendregt,
Manager Operations VEI. Telefoon: 06 - 13004316, of: anne.barendregt@vitens.nl
Solliciteren
Stuur je CV met motivatie vóór 14 januari 2017 naar Sjouke Mulder, HRM VEI, sjouke.mulder@vitens.nl

