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Wij zijn op zoek naar een Marketing & Communicatie Stagiair(e)

Ben jij een bachelor- of masterstudent en zoek je een leuke en leerzame marketingstage? En geloof jij dat vernieuwing in steden bij kan dragen aan een beter 
leefklimaat? Bij Being Development krijg je de kans ervaring op te doen en samen te werken aan innovatieve vastgoed projecten.

Being Development ontwikkelt vastgoed met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te maken. Van woontorens tot hotels en van kantoren tot 
mixed-use gebouwen. Hierbij hebben we een grote focus op kwaliteit, architectuur, duurzaamheid en sociale samenhang. Vanuit ons splinternieuwe kantoor in 
Amsterdam-Noord werken wij dagelijks met veel plezier en enthousiasme met een groot aantal partners aan onze projecten. Onze snelgroeiende organisatie wordt 
onder de meest innovatieve en vernieuwende ontwikkelaars van Nederland geschaard. Tevens zijn wij de eerste Nederlandse vastgoed ontwikkelaar met een 
BCorporation certificering. We zijn trots op ons profiel en willen dit graag zo houden, en uiteraard verder uitbouwen. Dit jaar alleen al hebben we een achttal projecten 
in aanbouw, zijn we alweer gestart met een aantal nieuwe projecten én draait de acquisitie goed door! 

Wij zoeken een ambitieuze, leergierige en opgewekte bachelor- of masterstudent op gebied van marketing en communicatie. Een aanpakker, een ondernemer, die zin 
heeft met zijn of haar ‘poten in de modder te staan’ en niet bang is om vernieuwend te zijn.

KANDIDATENPROFIEL
• Affiniteit met duurzame ontwikkeling en overige doelstellingen van Being 

• Kennis van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van marketing en communicatie;

• Kennis van en ervaring met Adobe-programma’s, SEA of SEO is een pré;

• Proactief en zelfstandig;

• Creatief, met een goed gevoel voor taal en oog voor detail en vormgeving.

NIVEAU
Minimaal derdejaars HBO of WO student in de richting marketing/communicatie of je bent recent afgestudeerd;

Plaats: Amsterdam;

Werkuren per week: minimaal 28;

Beschikbaarheid: bij voorkeur full time en minimaal 5 maanden, per direct beschikbaar;

Dienstverbanden: meewerkstage.
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Kom jij onze Marketing, Communicatie en Brand versterken?
Bij Being ontwikkelen we unieke projecten met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te maken. Marketing en Communicatie spelen een 
belangrijke rol bij het vertalen van onze visie en missie naar onze projecten, onze partners en uiteraard naar de markt. Wij ontwikkelen om te inspireren, daarom 
achten we het van belang onze missie en visie te delen met een zo groot mogelijk publiek; van de vastgoed markt, bouwsector en politiek tot de design & architectuur 
wereld, de educatieve  sector, als naar (maatschappelijke) organisaties. Communicatie in verschillende vormen, in lijn met de Being brandguide en/of project identiteit 
is daarbij noodzakelijk.

Binnen de rol van Marketing & Communicatie stagiair(e) is het belangrijk dat je kennis en kunde kan toepassen bij het communiceren van de kernwaarden van Being, 
het identificeren van trends en bij het bepalen van de doelgroep(-en). 

FUNCTIEPROFIEL
• Je denkt mee over en voert (multi) mediacampagnes uit (blogs, vlogs, nieuwsbrieven, tv channel etc.);
• Je werkt binnen Being Development samen met projectontwikkelaars, grafisch designers, en marketing & communicatiemanagers, maar ook met externe bureaus 

als reclame-, media en designbureaus;
• Je houdt de website(s) en social media bij;
• Je kijkt en werkt mee met lopende MarCom taken zoals het organiseren van informatiebijeenkomsten, verrichten van onderzoek en bijwerken van het CRM 

systeem;
• Je denkt mee en voert aanvullende taken uit die aansluiten bij jouw eigen interesses, opleidingseisen en wat toegevoegde waarde biedt aan Being Development.

Je werkzaamheden rapporteer je direct aan de Marketing manager & Communicatie manager en je werkt op basis van KPI’s en de geformuleerde strategieplannen van 
Being Development. Belangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet!

KEY WORDS
Passen deze woorden bij jou als persoon: Zelfstandig, creatief, kwaliteit gericht, flexibel, oog voor detail, stressbestendig, gedreven,  energiek, enthousiast, betrokken, 
proactief, kritisch, vriendelijk, verbinder, efficiënt én creatief, ondernemend denken en doen, design, architectuur, duurzaamheid en sociaal ondernemen? Dan ben jij 
volgens ons ideaal ter versterking van ons team!

Om echt waarde te creëren besteedt Being bovengemiddeld veel tijd aan zelfontwikkeling. Wij werken hiervoor met onze eigen aanpak: Personal Being Plan. Dit zorgt 
voor een ontwikkeling op alle dimensies. We vertellen je hier graag meer over tijdens de kennismaking. 
Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden marktconform. 
Interesse? Stuur dan een email naar aweidema@beingdevelopment.nl of bel naar 020-8202181 en vraag naar Anne Feikje Weidema.

Meer informatie over Being Development kan je vinden op onze website www.beingdevelopment.nl en via Facebook op www.facebook.com/beingdevelopment
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Contact informatie

BEING DEVELOPMENT

Bezoekadres:
Ridderspoorweg 115
1032 LL Amsterdam
Nederland

T +31(0) 20 820 21 81

www.beingdevelopment.nl

http://www.beingdevelopment.nl/

