
 
 

Wij zijn op zoek naar  
een creatieve en enthousiaste 

Marketing & PR Manager 
16-20 uur 

 
  

Wij zijn Stichting Jeugd Tandzorg West. We zijn d dé kindertandarts en orthodontist in Den Haag en omstreken voor 
iedereen tot en met 21 jaar.  

Onze missie is "Een gezond gebit voor alle kinderen en jongvolwassenen (tot en met 27 jaar), juist ook voor hen die 
nu nog niet naar de tandarts gaan."  

Momenteel gaat 24% van de kinderen in Den Haag nog niet naar de tandarts. Ons doel is om ál deze kinderen te 
bereiken en te bewegen naar de tandarts te gaan. Loop jij warm voor deze missie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Wat zoeken wij? 
Als marketing en PR professional ben jij verantwoordelijk voor het bereiken van de 24% van de kinderen in Den Haag 
die nog niet naar de tandarts gaan. Dit doe je o.a. door de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie- en 
relatiestrategie en alle activiteiten die ervoor zorgen dat we deze kinderen bereiken. Daarnaast zoek je 
samenwerkingsverbanden op met stakeholders zodat zij geënthousiasmeerd worden door onze missie. Je bent die 
teamplayer die met ons mee- en vooruit denkt.  
 
Wat ga je doen? 
Jij maakt de creatieve vertaalslag van de strategie naar concrete en uitvoerbare plannen op het gebied van 
communicatie en relaties. Dit doe je in samenwerking met de directeur/bestuurder. Je doet creatieve voorstellen, 
ontwikkelt en onderhoud relaties met stakeholders, zoals consultatiebureaus, gemeenten, kinderdagverblijven, 
scholen etc. Je realiseert online content en zorgt dat onze missie zowel online als offline wordt uitgedragen. Zo 
vergroot je onze impact via diverse online en offline kanalen en weet onze doelgroep te inspireren met relevante en 
aansprekende content. 
 
Wie ben jij? 
Jij kent de verschillende aspecten van het communicatie vak als geen ander en pakt de diverse vraagstukken met beide 
handen aan. Je bent een talent in relatie- en communicatiemanagement, houdt van dynamiek en schakelt snel tussen 
strategische vragen en operationele activiteiten. Je hebt ervaring met campagneontwikkeling op social media. We zien 
graag een bewezen trackrecord van jouw social media activiteiten en content creatie. Daarnaast heb je lef, ben je 
creatief en wil je je creatieve talent en onze maatschappelijke missie met enthousiasme inzetten om de boodschap 
over te brengen. Je weet verbinding te maken, hebt een “can do” mentaliteit en geniet van concreet resultaat. 
 
Functie-eisen  
 HBO opleiding in relevante richting 
 +3 jaar werkervaring in Marketing & Communicatie, zowel online als offline 
 Bewezen track record in managen van social media 

Wat bieden we jou? 
 Werken voor een organisatie met een prachtig maatschappelijke doel en daarmee de mogelijkheid verschil te 

maken in de maatschappij!  
 Een veelzijdige baan in een leuk team waarin je de mogelijkheid hebt met de organisatie mee te groeien  
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden, afgestemd op de zwaarte van de functie en jouw werkervaring 
 Mogelijkheid om zowel in dienstverband als op ZZP basis te werken 

 
Is deze creatieve functie iets voor jou? 
Spreekt de functie jou aan? Laat het ons dan weten middels een sollicitatie- en motivatiebrief via onze HR 
medewerker Helga Wissenburg op Helga@smile-west.com. Voor vragen kun je contact opnemen via telefoonnummer 
070 305 1220. Voor meer informatie over Stichting Jeugd Tandzorg West kun je alvast een kijkje nemen op 
www.smile-west.com. 

 


