
VACATURE
COMMUNICATIEPROFESSIONAL

Per direct
Ben jij op zoek naar een uitdagende parttime baan 
op het gebied van marketing en communicatie en 
heb je affiniteit met het onderwijs? Wil jij op 
strategisch en tactisch niveau meedenken over 
communicatievraagstukken en ben je daarnaast 
een echte doener? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven zoekt een 
communicatieprofessional.  

Wie is het Lorentz Casimir Lyceum?
Het Lorentz Casimir Lyceum is een school in 
Eindhoven, dicht bij het centrum. Vanaf 2024 zitten 
we in een nieuw gebouw op dezelfde locatie. 
Een stadse school zijn wij. En toch vind je ons 
midden in het groen. Dit geeft onze school haar 
typische gevoel van geborgenheid. ‘Ons onderwijs 
is voor alle leerlingen uitdagend’. In onze lessen 
inspireren we leerlingen nieuwsgierig te zijn en 
buiten de lessen bieden we veel extra activiteiten 
aan voor wie dat wil. De ruim 1.100 havo-, 
atheneum- en gymnasiumleerlingen voelen zich 
hier thuis en veilig. Een fijne balans tussen rust en 
dynamiek. Onze school is onderdeel van het 
ORION samenwerkingsverband. 
Wil je meer informatie over onze school? Kijk eens 
op onze website: lcl.nl (Lorentz Casimir Lyceum /
Havo, Atheneum & Gymnasium). 

Wat verwachten we van jou?
Je bent de spin in het web in ons team wat betreft 
communicatie en weet niet alleen de prachtige 
momenten binnen school om te zetten in enthou-
siaste berichten in de media, maar kunt ook je 
steentje bijdragen aan intern beleid met betrekking 
tot communicatie en PR. 

Wat zijn je taken?
• Je bent verantwoordelijk voor alle communicatie- 
 middelen: website, social media, drukwerk, 
 advertenties etc. 
• Je zorgt voor de juiste communicatie 
 (doelgericht en effectief) zoals afgesproken in  
 ons corporate beleid die aansluit op onze 
 doelgroepen.
• Je verzamelt en maakt aantrekkelijke content  
 voor onder andere: website, social media, 
 video’s en films, nieuwsbrieven, folders en 
 schoolgids. 
• Je ondersteunt bij open dagen, voorlichtings-
 avonden, meeloopmiddagen en andere 
 evenementen.
• Je bewaakt de huisstijl van het 
 Lorentz Casimir Lyceum.
• Je bent in staat goed te benoemen wat ons 
 onderscheidende vermogen is en dit te vertalen  
 naar de juiste communicatie richting onze 
 doelgroep. 
• Je denkt (pro) actief mee en adviseert de 
 schoolleiding over het corporate marketing/
 communicatiebeleid van het 
 Lorentz Casimir Lyceum.
• Al je bezigheden verwoord je jaarlijks in een 
 communicatie- en marketingplan en je zorgt  
 voor een goede uitvoering hiervan.
• Je hebt regelmatig overleg met de schoolleiding  
 en de rector/bestuurder.



Wie zoeken wij?
• Een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van  
 marketing en/of communicatie. 
 Ervaring hierin is een pre. 
• Affiniteit met de doelgroep en enthousiast over 
 werken op een school voor voortgezet onderwijs.
• Kennis van Adobe programma’s is gewenst.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal  
 en communicatief sterk.
• Goede tekstschrijver, afgestemd op het medium  
 en doelgroep.
• Je hebt een proactieve instelling en durft op 
 collega’s af te stappen.
• Je weet hoe de social-mediakanalen werken en  
 hoe je deze moet gebruiken om onze doelgroep  
 te bereiken.  
• Je bent een teamspeler, maar kan ook goed 
 zelfstandig werken
• Woonachtig in de regio Eindhoven.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende functie binnen een 
school in ontwikkeling voor 0,5 fte. Je hebt de 
mogelijkheid om het marketing- en communicatie-
beleid van onze school mee te vormen. Je komt 
in een prettige werkomgeving met fijne collega’s. 
Natuurlijk hebben we binnen onze school, maar 
ook binnen ORION, de mogelijkheid om je verder 
te ontwikkelen in jouw vakgebied. Bij deze functie 
hoort een salaris in schaal 7 van de cao vo. Je valt 
direct onder de rector/bestuurder. 

Alle informatie op een rij
Functie:  communicatieprofessional
Ingangsdatum: per direct
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Beschikbaarheid: parttime, 0,5 fte
Werkervaring:  een pre
Salaris:  schaal 7 van de cao vo 
Vakantiedagen: alle schoolvakanties

Je kunt de sollicitatie insturen tot 4 oktober naar
boers.m@lcl.nl. 

De eerste gesprekken vinden plaats in week 41.
Wil je meer informatie mail of bel dan met 
Mireille Boers op boers.m@lcl.nl of 040-290 94 20. 


