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LAAT JIJ DE WERELD ZIEN HOE WIJ BIJDRAGEN AAN
EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING?
We zijn op zoek naar Allround Communicatiemedewerker voor 24-32 uur.
Een coördinerende rol die je gedeeltelijk zelf kunt vormgeven! Je brengt structuur in onze
externe communicatie. Zo zorg je bijvoorbeeld voor een contentkalender en een
communicatieplanning, zodat iedereen duidelijk voor ogen heeft welke projecten eraan
komen of bijna afgerond zijn en wat extra aandacht verdient. Jij zorgt dat je weet wat er
speelt binnen ons designteam en kunt een relevante selectie maken van de informatie die je
ophaalt voor onze externe communicatie. Je weet welke uitingen passend zijn voor de
verschillende doelgroepen en doeleinden en kunt deze tevens zelf ontwikkelen. Denk aan
teksten voor onze website, nieuwsbrieven en posts voor social media. Je werkt nauw samen
met onze grafisch vormgever, PR specialist en fotograaf - vanzelfsprekend ben je onderdeel
van een groter team, want alleen samen kunnen we onze doelen waarmaken.
Wat ga je doen?
Jij:
- Vertaalt de (communicatie)strategie naar de praktijk
- Beheert de sociale mediakanalen en de website en monitort de prestaties van
de communicatiekanalen
- Brengt structuur, maakt én bewaakt de (communicatie)planningen
- Coördineert en voert communicatieactiviteiten uit
- Onderhoudt contact en stemt af met ons externe communicatiebureau
- Zet informatie om in korte aantrekkelijke teksten voor allerlei doeleinden
- Bewaakt kosten, bereik en kwaliteit van communicatie uitingen
- Haalt actief informatie op om te gebruiken voor communicatiedoelen
- Denkt actief mee over vernieuwing
Wat vragen we van jou?
Jij:
- Bent pro-actief, staat stevig in je schoenen, durft kritisch te zijn en door te vragen
- Ziet altijd kans om de communicatie verder te professionaliseren
- Hebt kennis van social media, Google Analytics, SEO en SEA
- Weet de weg in een Mac-omgeving
- Hebt affiniteit met architectuur en ontwerp
- Gelooft in het belang van een inclusieve samenleving
- Hebt een relevante Bachelor en ca. 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
- Bent vloeiend in Engels in woord en geschrift en spreekt Nederlands, Duits is een pré
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Wij bieden:
- Een unieke omgeving waarin je deels je eigen rol kunt vormgeven
- Een dynamische baan van 24-32 uur binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is
- Een gezamenlijke lunch met heel gezellige collega’s
- De kans om mee te bouwen aan een inclusieve samenleving
- Aanvang zo snel mogelijk
- Een salaris volgens de CAO, afhankelijk van ervaring en leeftijd
- Pensioenopbouw via PFBA
- 6 weken vakantie, waarvan 2 flexibel inzetbaar, 3 weken in de bouwvak en 1 rond
kerst en oud & Nieuw
Over ons
Wij creëren plekken waar mensen zich welkom voelen. Bij includi, geloven we dat het
ontwikkelen van publieke derde plaatsen - zoals Ray Oldenburg het formuleerde- gaat over
verbinding met de lokale gemeenschap; het vinden van de lokale behoeften en gewoonten,
en op basis daarvan te ontwerpen. We hebben dit onder andere gedaan voor:
- OBA Amsterdam
- Muziekkwartier Enschede
- Deichman Bibliotek Oslo
- Haus der Geschichte Bonn
- Stadtbibliothek Köln
- Health Hub Roden
Momenteel werken we voor de Centrale Bibliotheek van Reykjavik, aan een prachtige
kinderbibliotheek in Ludwigshafen, de centrale bibliotheek van Köln en voor een grote
multifunctionele culturele organisatie in Nederland.
Met de Butterfly Principles als leidraad zijn wij in staat om deze processen met onze
opdrachtgevers en stakeholders te begrijpen, in kaart te brengen, te structureren en te
versnellen. Om dit nog beter te bereiken en te communiceren willen we het team aanvullen
met een allround communicatiemedewerker.
Wil je graag meer weten of direct solliciteren?
Bel of mail Esther Daemen* op 06-53 68 90 92 | daemen@queenfishers.nl.
*Queenfishers zal de werving & selectie verzorgen.
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visit our website at includi.com
welcome@includi.com
+31 6 154 81 797
includi BV
Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen
The Netherlands
CHAMBER OF COMMERCE NL73384453
VAT NL 8595.02.284.B01
IBAN NL59 INGB 0009 182 239
SBA DUTCH ARCHITECTS REGISTER 1.990701.001

