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Vacature: Communicatiespecialist Interne 

Communicatie  

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de vacature 

communicatiespecialist Interne Communicatie bij 

Makro. Namens Makro zijn wij opzoek naar een 

Communicatiespecialist Interne Communicatie. 

Standplaats is het Nederlandse hoofdkantoor in 

Amsterdam.  

 

Over Makro: 

Makro is onderdeel van een beursgenoteerd 
internationaal handels- en dienstenbedrijf (Metro 
Group), met meer dan 750 Cash & Carry vestigingen in 
26 landen. Makro is al bijna 50 jaar toonaangevend als 
groothandel in Nederland. Ontwikkeling is bij ons key 
voor een stabiele toekomst. Met meer dan 17 
vestigingen en ruim 3800 medewerkers is Makro 
partner voor ondernemend Nederland. Een compleet 
food en non-food assortiment is beschikbaar voor de 
zaak en thuis. 
 

Even kort over de afdeling communicatie 

De afdeling Communicatie bestaat uit twee 
specialisten: een specialist interne communicatie en 
een specialist externe communicatie. Als Specialist 
Interne Communicatie speel je een belangrijke rol bij 
het ondersteunen van onze CEO en onze board op het 
gebied van organisatiecommunicatie. Ook zet je 
diverse kanalen in om al onze collega’s van zowel het 
hoofdkantoor als onze 17 winkels te bereiken.  
 
Kortom: jij bent in staat om de interne boodschap in 
een praktisch plan te verwoorden.  
 
Wat ga je doen:  

• Je ontwikkelt een intern communicatiebeleid 
en gaat dat ook uitvoeren 

• Je werkt je plannen uit in concrete 
doelstellingen, plan van aanpak en budget 

• Je ondersteunt onze CEO en de board bij 
organisatiecommunicatie (bijvoorbeeld 
Townhalls, board message uitdragen, 
advisering organisatievraagstukken) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Wij maken gebruik van Workplace 
(Facebook@Work), maar dat moet nog meer 
vorm gaan krijgen. Jij gaat je hier mee bezig 
houden 

• Je werkt samen met externe bureaus, brieft ze 
en bewaakt de uitvoering 

• Je houdt je bezig met verandercommunicatie, 
schrijf een plan voor cultuurverandering en 
waarden 

• Je organiseert interne events en 
bijeenkomsten 

 

 

Welke competenties breng je mee? 

• Je bent sterk in het bouwen en onderhouden 

van relaties 

• Omdat er veel op je af gaat komen ben je 

goed in staat te plannen en prioriteiten te 

stellen 

• Natuurlijk weet je wat er in de markt speelt 

• Je voelt aan wat er gebeurt in de organisatie 

en weet hier op de juiste manier op in te 

spelen 

• Je houdt het overzicht in drukke tijden 

• Je bent een echte schrijver en sterk in taal. Je 

weet een boodschap en inhoud over te 

brengen voor verschillende doelgroepen. 

• Je hebt ervaring met veranderingstrajecten 

• Je bent geïnteresseerd in de actualiteit en in 

de wereld van retail en wholesale, met grote 

passie voor klanten 

 

Wat breng je nog meer mee? 

• HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur 

richting Communicatie 

• 5-8 jaar werkervaring als 

communicatiemedewerker of medior 

communicatieadviseur 
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• Je hebt ervaring met CMS Workplace of 

vergelijkbaar 

• Naast Nederlands heb je een goede 

beheersing van de Engelse taal 

 

Wat Makro biedt 

• Een prachtig arbeidsvoorwaardenpakket met 
onder andere een reiskostenvergoeding en 
personeelskorting op aankopen in de winkel 

• Investering in jouw talent door middel van 
coaching, in-house Metro opleiding, en E-
learnings 
 
 
 

 
 

• Een leuke werksfeer, waarin naast hard 
werken ook tijd is voor ontspanning zoals een 
maandelijkse borrel 

 
 

 

Interesse? 

Geïnteresseerd of meer weten? Stuur ons een 

mailtje via info@involve.eu of bel ons op 

+31 (0)6 - 109 146 87 (Ellen van den Haak) of 

+31 (0)6 - 136 027 13 (Anouk van der Heijden. Tot 

snel!  
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