Wil jij ook deel uitmaken van ons groeiende, dynamische team en meewerken aan
veranderingen in de bouwsector?

Wij zoeken een zelfstandige communicatiespecialist (ca. 24-32 uur)
Je bent verantwoordelijk voor de externe en interne communicatie van onze organisatie.
Dagelijks ben je bezig met het ontwikkelen en bijsturen van de communicatiestrategie en het
uitvoeren van communicatietaken. Als specialist ben jij hét aanspreekpunt op het gebied
van communicatie. Jij staat in het midden van de organisatie en hebt een duidelijk plan voor
ogen hoe je Building Changes nog beter zichtbaar kunt maken in de markt door:
•
•
•
•

de communicatiestrategie en contentplanning te maken en beheren van de
verschillende platforms van Building Changes;
content te verzamelen en creëren om Building Changes op de kaart te zetten, onder
andere voor de maandelijkse nieuwsbrief en sociale media;
kennis, ervaringen en informatie te borgen;
collega’s te adviseren en ondersteunen bij de communicatie voor externe projecten,
inclusief het plannen en organiseren van events en webinars.

Wie ben jij?
• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van marketing en communicatie;
• Je hebt HBO/WO-denkniveau;
• Je hebt affiniteit met de bouwsector en/of bent in ieder geval bereid je te verdiepen
in de verschillende thema's van Building Changes;
• Je bent sociaal, leergierig, energiek, proactief, initiatiefrijk en hebt de wil onze doelen
te realiseren;
• Je bent verbaal en schriftelijk sterk;
• Je hebt ervaring met sociale media en het beheren van websites;
• Je bent handig in het opmaken van communicatie-uitingen (kunnen gebruiken van
grafische programma's is een pré);
• Je werkt graag in een snelle organisatie en hebt een goed werktempo;
• Je bent flexibel en staat stevig met twee benen op de grond.
Wat bieden wij jou?
• Een veelzijdige functie met veel mogelijkheden en verantwoordelijkheid.
• Een uitdagende en verfrissende werkomgeving met veel ruimte voor initiatief.
• Een gezellig en betrokken team van professionals om mee samen te werken.
• Kansen om je verder te ontwikkelen in kennisgebieden, vaardigheden en
ondernemerschap.
• Passende arbeidsvoorwaarden.
Over Building Changes
Building Changes bouwt aan verandering door organisaties en mkb-bedrijven in de bouw- en
infrasector te ondersteunen in hun transitieprocessen om toekomstbestendig te
worden. Onze medewerkers zijn Dynamisch Verbinders die samenwerking initiëren en
begeleiden tussen organisaties en mensen in de bouwketen. Building Changes is gevestigd
op De Bouwcampus in Delft.
www.buildingchanges.nl

info@buildingchanges.nl

Solliciteren?
Ben of ken jij de persoon die wij zoeken? Stuur je CV en motivatie naar
Lisanne Dorlas, ld@buildingchanges.nl, 06 33 96 21 05.
We hopen je snel te ontmoeten!
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