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VACATURE
PROJECTMANAGER MARKETING



Gezocht: Projectmanager Marketing (32 – 40 uur)

Being Development ontwikkelt vastgoed met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te maken. Van iconische 
woontorens tot duurzame hotels en van innovatieve kantoren tot mixed-use gebouwen. Onze kracht ligt in het leggen van 
verbindingen tussen kwaliteit, architectuur, duurzaamheid en sociale samenhang. Bovendien zijn we de eerste Nederlandse 
vastgoedontwikkelaar met een B Corporation certificering (B Corp). Daarmee wordt onze snelgroeiende organisatie in 
Amsterdam geschaard onder de meest vernieuwende ontwikkelaars van Nederland. Hier zijn we trots op en dit willen we graag 
zo houden en uiteraard verder uitbouwen. 

Wij zoeken een ervaren Projectmanager Marketing die de de brug vormt tussen de Creatief Strateeg. de Directie, externe 
marketingpartners en natuurlijk het team ontwikkelaars. Als Project Manager Marketing ben je verantwoordelijk voor de 
implementatie en uitvoering van de marketingplannen van Being Development en haar projecten. Samen met de Creatief Strateeg 
en het team ontwikkelaars maakt je de planningen, stelt begrotingen op en organiseert de interne administratie van 
marketingactiviteiten. Je bent in staat om tussen meerdere projecten in verschillende ontwikkelfasen te schakelen. Mede dankzij 
je hoge mate van flexibiliteit, lever je onder hoge werkdruk nog steeds uitstekende prestaties. Je hebt bij voorkeur ervaring met 
vastgoed, of ervaring met aan de bouw gerelateerde marketingcampagnes. Affiniteit met duurzame vastgoedontwikkeling en de 
overige doelstellingen van Being is een must.

Werkzaamheden

• Implementatie en uitvoering van de operationele marketingplannen van Being Development en haar projecten, waaronder 
projectwebsites, online marketingcampagnes en ook projectbrochures;

• Aansturing en begeleiding van de externe mediabedrijven, freelancers en leveranciers t.b.v. grafisch ontwerp, 
(web)development, drukwerk etc.;

• Bewaking van de voortgang, kwaliteit, begrotingen en deadlines van meerdere projecten op gebied van marketing, meten van 
resultaten en, waar nodig, aanpassen van de marketingplannen;

• Meedenken bij strategische vraagstukken m.b.t. marketing, branding en communicatie.
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Je profiel
• Een afgeronde HBO/WO-opleiding, in de richting Marketing, Operations Management of Bedrijfskunde;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• Ruime ervaring met project- en procesmanagement software;
• Luistert goed, legt verbindingen, communiceert helder en werkt goed samen;
• Op korte termijn beschikbaar

Ons aanbod
• Waardering voor je werk en inzet en uiteraard een goede beloning op basis van je kennis en ervaring;
• Minimale werkweek van 32 uur. Ook 36 of 40 uur mogelijk;
• Samen lunchen, inspirerende workshops bijwonen en een maatschappelijk betrokken werkomgeving met ambitie;
• Budget voor opleidingen;
• Een bijzondere werkplaats in Amsterdam Noord waar je meewerkt aan stedelijke vernieuwing en complexe vastgoedprojecten;
• Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven – ook buiten marketing en projectmanagement.

Om persoonlijke waarde te creëren besteedt Being veel tijd en aandacht aan zelfontwikkeling. We werken hiervoor met onze eigen 
aanpak: het Personal Being Plan. We vertellen je hier graag meer over tijdens de kennismaking. 

Interesse?  
Stuur een goed onderbouwde motivatie met cv naar aweidema@beingdevelopment.nl t.a.v. Anne Feikje Weidema. Eventuele 
vragen kun je ook via dit e-mailadres stellen. Meer informatie over Being Development kan je vinden op onze website 
www.beingdevelopment.nl en via LinkedIn op www.linkedin.com/company/being-development
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Contactinformatie

Being Development

Bezoekadres:

Ridderspoorweg 115
1032 LL Amsterdam
Nederland

Postadres:
Postbus 10806
1001 EV Amsterdam

Nederland

T +31(0) 20 820 21 81
F +31(0) 20 820 21 82

www.beingdevelopment.nl

http://www.beingdevelopment.nl/

