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Fube- (PR-01)                                                     FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

1 Naam functie:                    PR Manager 

Afdeling: Communicatie/PR   

 

Doel van de functie: 

1) Is verantwoordelijk voor de woordvoering namens 
Corendon en haar labels en merken; zowel op het 
gebied van luchtvaart, vakanties als hotels  

2) Is verantwoordelijk voor het creëren van zo veel 
mogelijk positieve free publicity voor alle merken en 
labels van Corendon,  zowel op het gebied van 
luchtvaart, vakanties als hotels  

3) Is tijdens een crisis verantwoordelijk voor de 
woordvoering namens Corendon, waarbij de Directeur 
Communicatie leading is 

4) Voert deels taken uit voor de hotels van AY Holland 

 

 

Rapporteert aan: Directeur Organisatie, Communicatie & Kwaliteit  

 

Geeft leiding aan: -   

 

Datum beschrijving: 16 november  2015  

 

 

2 Resultaatgebieden: 

Resultaatgebied Verantwoordelijkheid 

Woordvoering 

Is verantwoordelijk voor: 
- Toegankelijke, transparante en eerlijke verbale en schriftelijke communicatie 

richting de pers 
- Continue bereikbaarheid voor de pers (telefonisch), ook ‘s avonds en in het 

weekend wanneer dit nodig is  
- Het signaleren, monitoren, terugkoppelen en reageren op wat er over Corendon in 

de media wordt gezegd, en over onderwerpen die Corendon aangaan 
- Het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van goede mediarelaties 
- Een up-to-date kennis van de basale regelgeving rondom ANVR reisvoorwaarden, 

DBC verordening en regels rondom reis- en annuleringsverzekeringen  
- Actief volgen van nieuwe ontwikkelingen op PR gebied 

 

Free publicity 

Is verantwoordelijk voor: 
- Het opstellen van een (beknopt) PR plan voor Corendon en haar merken 
- Het creëren van zo veel mogelijke positieve free publicity voor alle merken en labels 

van Corendon 
- Het schrijven van persberichten en initiëren van nieuwswaardige onderwerpen 
- Het organiseren van individuele- of groepspersreizen 
- Het beoordelen en afhandelen van commerciële sponsorverzoeken (geen MVO)  

 

Crisiscommunicatie 

Is verantwoordelijk voor: 
- Het ontwikkelen van standaard statements vanuit Corendon voor crisissituaties 
- Het ontwikkelen en onderhouden van een woordvoeringprocedure die gebruikt 

wordt tijdens een calamiteit, die aansluit op het ERP plan van het bedrijf 
- Het ontwikkelen en onderhouden van een ICT oplossing om tijdens een crisis 

optimaal te kunnen communiceren met pers (en klanten) 
- Woordvoering tijdens een crisis, waarbij de Directeur Organisatie, Communicatie & 

Kwaliteit (en de statutaire directie) tijdens een crisis leading is. 
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Afdeling 

Is verantwoordelijk voor: 
- Het organiseren en budgetteren van de PR- en woordvoeringactiviteiten binnen de 

afdeling Communicatie/PR 
- Het assisteren van de Communicatie Manager wanneer dit nodig is 

 

3 Functie-eisen en ervaring: 

a. Afgeronde (HBO) Communicatie opleiding 

b. 4 jaar relevante aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie 

c. Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in zowel het Nederlands als Engels 

d. Schrijft foutloos met een soepele en snelle pen 

e. Adequate kennis van relevante computerprogramma’s   

f. Ervaring binnen de reisbranche of luchtvaart is een pré 

g. Beheersing van de Turkse taal is een pré 

 

4 Competenties: 

Bedrijfscompetenties Omschrijving 

Klantgerichtheid 
Je stelt in jouw handelen de klant altijd voorop en realiseert je dat de vakantiegangers 
uiteindelijk ons salaris betalen. 

Flexibel gedrag 
 

Bij problemen of kansen, verander je zo nodig de eigen gedragsstijl om een gesteld 
doel te bereiken. 

Samenwerken 
 

Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk 
belang is. Je zet je in om samen doelen te bereiken. 

 

Functiecompetenties Omschrijving 

Nieuwsgierig en brede 
algemene interesse 

Je houdt bij wat er in de wereld om je heen gebeurt, zeker wat betreft onderwerpen 
die raakvlakken hebben met Corendon, en vertaalt dat in jouw woordvoering- en PR 
activiteiten én in advies aan de Directeur Organisatie, Communicatie & Kwaliteit. 

Representatief en 
zelfbewust  

Je bent je er van bewust dat je richting de pers het visitekaartje van Corendon bent, 
zowel in spraak als in gedrag en uiterlijk. 

Stressbestendig 
Tijdens crisissituaties houd je het hoofd koel en ben je extra gemotiveerd om namens 
Corendon de crisis het hoofd te bieden. 

Analytisch vermogen 
Je signaleert problemen, ziet verbanden, trekt gegronde conclusies en schat 
consequenties in. Je onderscheidt hoofd- en bijzaken en maakt gebruik van logica. 

Probleem oplossend 
handelen 

Je weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen en verbanden te 
leggen. Je spoort mogelijke oorzaken op en bedenkt concrete oplossingen. 

Resultaatgerichtheid 
Je stelt hoge eisen aan je eigen werk en laat zien niet tevreden te zijn met een 
gemiddelde prestatie. 

Overtuigen 
Je bezit het vermogen om richting en sturing te geven aan groepen of individuen in het 
kader van PR en woordvoering. 

Management 
identificatie  

Je vereenzelvigt je met de beslissingen en maatregelen van het (hoger) management.  

Integriteit 
Je handhaaft algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen; in jouw eigen 
functie en in activiteiten die met de functie te maken hebben. 

Bestuurlijk inzicht 

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de visie van het eigen 
organisatieonderdeel in relatie tot de visie van Corendon. Je ontwikkelt voorstellen en 
plannen op basis van de strategie van het organisatieonderdeel en communiceert 
hierover. Je doorziet processen en verhoudingen binnen en buiten de organisatie en 
houdt daarmee rekening bij beslissingen en acties.  

Zorgvuldigheid en 
accuratesse 

Je werkt nauwkeurig, systematisch en overzichtelijk. Je schrijft foutloos en realiseert je 
dat binnen jouw functie ieder woord op een goudschaaltje kan worden gewogen. 

Adviserend vermogen 
Je bent in staat zijn om aanbevelingen of voorlichting te geven over een bepaalde 
situatie of verandering.  

 


