Vind je het een uitdaging om pensioencommunicatie goed op de kaart te zetten bij en voor diverse pensioenfondsen
en ondernemingen? Ben jij een stevige gesprekspartner en weet jij zaken binnen de gestelde deadlines voor elkaar te
krijgen? Dan is deze functie iets voor jou.
Door verdere groei van Montae zijn wij per direct op zoek naar gedreven mensen voor de volgende functie:

Communicatieadviseur (m/v)
24 uur per week

Als Communicatieadviseur duik je dagelijks in de wereld van pensioenen. Je weet hoe je dit low interest onderwerp
toegankelijk kunt maken voor verschillende doelgroepen. Je adviseert zowel intern als extern over
communicatievraagstukken. Je acteert de ene keer als sparringpartner voor fondsbestuurders en collega’s en de
andere keer als aanjager van pensioenuitvoerders of bureaus. Je bent een pro in het opstellen van plannen en het
initiëren van pilots of verbetertrajecten. Je hebt een neus voor PR-kansen en je kunt goed schrijven en presenteren.
Je bent creatief en vasthoudend en volgt de ontwikkelingen op je vakgebied op de voet. Of het nu om on- of offline
communicatie gaat, je zorgt altijd voor consistentie over de kanalen heen. Zo lever jij binnen Montae een belangrijke
bijdrage aan het op het op de kaart zetten van eigentijdse en heldere pensioencommunicatie. Je werkt hiervoor o.a.
nauw samen met onze Junior Communicatieadviseur.
Vereisten
Wij zoeken een collega die:
 een HBO- of universitaire opleiding heeft afgerond op het gebied van (marketing)communicatie;
 ruime ervaring heeft in dit vakgebied bij voorkeur in de pensioenbranche of de financiële dienstverlening;
 gewend is om te gaan met externe klanten en goede adviesvaardigheden heeft;
 overtuigingskracht en inlevingsvermogen heeft en omgevingssensitief is;
 resultaatgericht is, projectmatig kan werken en afspraken nakomt;
 pro-actief en pragmatisch is én kan relativeren.

Het aanbod
 Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maar zeker marktconform;
 Ca. 24 uur per week
 Zelfstandige functie;
 Een informele en open werkomgeving;
 Voldoende ruimte voor ontwikkeling;
 Professionele en deskundige collega’s.
Standplaats
Rijswijk (Zuid-Holland)
Werken bij Montae
Montae is een dynamisch bedrijf met een eigen gezicht in de pensioenwereld. Eigengereid en altijd op zoek naar wat
het meest passend is voor haar klanten. Wij doen er alles aan om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Door de
professionele kennis en aanpak geven wij de opdrachtgever vaak een ‘extra advies’ mee. Van de medewerkers
verwachten we ook dat ze die instelling hebben.

Montae zoekt voor haar vacatures mensen met passie voor pensioen. Mensen die bereid zijn om steeds te leren en
hun horizon te verbreden. Medewerkers die niet alleen binnen hun eigen team werken, maar ook in projectgroepen
samen met collega’s van andere disciplines. Mensen die altijd hun uiterste best doen om samen of alleen de klant
tevreden te stellen.
Montae kenmerkt zich door een omgeving waarin plezier in het werk heel belangrijk is. Montae biedt je een leuke
afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden. Vanzelfsprekend horen daar een
goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden bij.
Denk je dat je bij Montae past? Mail dan je motivatiebrief en cv naar hr@montae.nl of neem voor informatie
telefonisch contact op met Fleur Broer of Nancy Ebben via: 070-304 29 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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