
  

 
CODA functieprofiel – Vakspecialist copy-editor/redacteur PR 

 
Team en jouw functie 
Als copy-editor/redacteur PR weet je als geen ander hoe je activerende teksten schrijft, content 
creëert voor verschillende kanalen en doelgroepen en hoe je met je eindredactiepen bestaande 
teksten naar een hoger plan tilt. Met je collega’s werk je aan verschillende projecten. Daarnaast heb je 
je eigen aandachtsgebieden en verdelen jullie de werkzaamheden die de actualiteit met zich 
meebrengt. Je maakt deel uit van een team met online marketing- en social media specialisten, 
webbeheerders en collega’s met specialisaties op het gebied van tentoonstellingen, erfgoed, educatie 
en het ExperienceLab. Je ontvangt leiding van de manager. 
 
Takenpakket en resultaten 

• Je schrijft en redigeert tekst en content voor projecten die betrekking hebben op erfgoed, 
literatuur, leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid, diversiteit en inclusie; 

• Je bent verantwoordelijk voor het omzetten van teksten van uiteenlopende kwaliteit naar een 
gestroomlijnd, aansprekend en activerend verhaal, passend bij het betreffende project, bij 
CODA en bij de doelgroep; 

• Je verzorgt tekstredactie binnen de gestelde tijd en deadlines. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de manier waarop informatie aangeboden wordt (online, offline, in of 
buiten CODA, via social media of middels een persbericht; 

• Je maakt namens PR deel uit van projectteams die bestaan uit collega’s en/of externe partijen 
waarmee een project gerealiseerd wordt; 

• Je bent verantwoordelijk voor lokale/regionale (on- en offline) PR-campagnes en de 
bijbehorende resultaten; 

• Je onderhoudt perscontacten, zoekt voor interviews de juiste persoon en verzorgt de 
voorbereiding en input of geeft zo nodig zelf interviews; 

• Je signaleert nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied, vertaalt deze naar CODA 
toepassingen en adviseert de manager hierover. 

 
Externe en interne contacten 

• Je hebt externe contacten met branchegenoten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, met 
pers en andere mediaorganen, vormgevers en drukkers; 

• Je hebt interne contacten met medewerkers binnen het team en functioneel contact met 
collega’s uit andere teams.  

 
Kennis en vaardigheden 

• Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en een afgeronde 
(marketing)communicatieopleiding of een anderszins relevante opleiding; 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;  
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Je hebt een goede beheersing van MS Office en Office 365; 
• Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken; 
• Je hebt affiniteit met de culturele sector; 
• Kennis van InDesign, Photoshop en de totstandkoming van drukwerk is een pré. 

 
 
Functiecompetenties 

• Je neemt initiatief en je bent creatief. Je weet te verrassen met oorspronkelijke ideeën en 
oplossingen voor problemen; 



  

 
• Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en kunt goed onderhandelen;  
• Je bent kwaliteitsgericht. Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en 

weet daar ook naar te handelen;  
• Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en je kunt goed onderhandelen;  
• Je bent communicatief sterk en in staat ideeën en meningen over te brengen in een taal en 

toon die voor anderen begrijpelijk is en je weet ze bovendien helder te presenteren en af te 
stemmen op je doelgroepen. Je kunt je plannen goed vatten in schriftelijke plandocumenten 
of in mondelinge presentaties. Je mondelinge en schriftelijke communicatie verloopt in 
correct en begrijpelijk Nederlands; 

• Je bent een goede planner en organisator, ook van je eigen werk. Je bepaalt op effectieve 
wijze doelen en prioriteiten en weet de benodigde tijd, acties en middelen te plannen om de 
vooraf bepaalde doelen te bereiken;  

• Je kunt goed samenwerken/werken in teamverband. Ook onderken je de invloed van jouw 
werkzaamheden/activiteiten op andere onderdelen van de organisatie. 
 

Passie voor bezoekers en klanten, voor kunst, cultuur, literatuur, poëzie, historie en erfgoed vormen 
het CODA DNA. Dat DNA is herkenbaar voor al onze klanten en bezoekers. Het maakt CODA uniek en 
trots. Het CODA DNA omvat kerncompetenties en transitiecompetenties. Op www.coda-
apeldoorn.nl/dna lees je er meer over. 
 
Deze functie is gewaardeerd in schaal 8. 
 
Vastgesteld     Voor gezien 
 
Schaal 8     Datum: 
 

http://www.coda-apeldoorn.nl/dna
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