NIMA Functieprofiel communicatiemanager
Niveau: NIMA B Communicatie / Senior Communication Professional (SCP)
De NIMA Functieprofielen dienen als basis voor de NIMA Exameneisen die ten grondslag
liggen aan de NIMA Diploma’s. De functieprofielen zijn vrijelijk te gebruiken door:
1. Organisaties die een functieprofiel en/of een vacaturetekst willen opstellen
2. Professionals die hun ontwikkelniveau willen vaststellen en om inspiratie te doen voor
vervolgopleidingen
Hieronder staat het functieprofiel op hoofdlijnen, in de exameneisen NIMA B Communicatie
staan de competenties in detail.
Functieomschrijving
Een communicatiemanager brengt informatie zo duidelijk mogelijk over. De informatie kan
betrekking hebben op een product, dienst of organisatie. Het uiteindelijke doel is dat de
informatie bekend is bij een vooraf bepaalde groep mensen. De communicatiemanager heeft
tevens de leiding over de communicatieafdeling.
Functietaken & verantwoordelijkheden
 Het opstellen van het communicatiebeleid: regels wie welke contacten onderhoud, wie
intern & extern informatie naar buiten brengt en hoe
 Coördinatie en creatie van communicatieactiviteiten: contacten met de pers,
belangenorganisaties, personeel, externe bureaus en creatie van nieuwsbrieven,
website en andere uitingen
 Bedenken, samenstellen, schrijven en redigeren van communicatie-uitingen en middelen waaronder presentaties, persberichten, leaflets etc.
 Motiveren en enthousiasmeren van diverse afdelingen en directie, bijvoorbeeld door
het presenteren van nieuwe concepten
 Werven, opleiden en evalueren van prestaties van communicatiepersoneel en toezicht
houden op hun dagelijkse activiteiten
 Leidinggeven aan medewerkers van de communicatieafdeling
Vereiste opleiding
 Hbo-/wo-opleiding (richting: communicatie (management))
 NIMA B Communicatie
Minimale werkervaring
Tenminste drie jaar. Een professional met de door NIMA gecertificeerde titel Senior
Communication Professional (SCP) strekt tot aanbeveling. Hiermee wordt de benodigde
werkervaring objectief aangetoond, bovendien committeren professional met een NIMA
Persoonstitel zich aan permanente educatie. Ze zijn dus altijd van de laatste trends,
ontwikkelingen en inzichten op de hoogte.
Competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
 Taalvaardig
 Communicatief
 Creatief
 Competitief
 Besluitvaardig
 Analytisch inzicht
 Strategisch inzicht
 Plannen en organiseren






Projectmanagement
Besluitvaardig
Resultaatgericht
Leidinggevende en motiverende kwaliteiten

Arbeidsvoorwaarden
Bruto jaarsalaris op basis Berenschot Salarisonderzoek 2019 (vast jaarsalaris inclusief
eventuele winstdelingsregeling en bonus).
 Minimaal: 43.700
 Mediaan: 55.450
 Maximaal: 67.200
Plaats in de organisatie
De communicatiemanager geeft leiding aan de communicatieafdeling en rapporteert aan de
communicatiedirecteur of directie.
Doorgroeimogelijkheden
De communicatiemanager kan, bij gebleken geschiktheid en het bepalen van de NIMA titel
Senior Communication Professional, doorgroeien naar de functie van communicatiedirecteur.
Varianten op functietitel
 Manager voorlichting
 Manager public relations

