
 

 
 
 

Vacature Marketing & Communicatie Manager 
Being Development 
 
Ben jij een hands-on, ervaren en gedreven marketeer in hart en nieren? En geloof jij dat vernieuwing in steden bij kan 
dragen aan een beter leefklimaat? Bij Being Development krijg je als ervaren professional de kans om samen te bouwen 
aan een innovatieve projectontwikkelaar. 
 
Wij zoeken een ervaren, enthousiaste en energieke professional op het gebied van marketing & communicatie. Wij zoeken 
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. 
 
Being Development is een ambitieus bedrijf dat duurzaam vastgoed ontwikkelt vanuit een eindgebruikers perspectief, 
waarbij we rekening houden met de directe en indirecte (natuurlijke) omgeving. Ons doel is om duurzame waarden te 
creëren in het vastgoed, de kwaliteit van het leven te verhogen en om een sociaal inclusieve en duurzame maatschappij te 
creëren. We (her)ontwikkelen woningen, appartementencomplexen, hotels, kantoren en multifunctionele gebouwen voor 
een brede groep eindgebruikers. Elke ontwikkeling benaderen we met een open houding en geest en met economische-, 
omgevings- en sociale duurzaamheid als leidraad bij elke beslissing. Door middel van interactie, luisteren en ‘voelen’ zijn 
we in staat om de huidige en toekomstige locatie en gebruikers echt te begrijpen. 
 
Being is als eerste vastgoedontwikkelaar B Corp gecertificeerd. B Corp is een wereldwijde beweging van bedrijven die hun 
ondernemerschap willen inzetten om zowel economische als sociale en ecologische winst in balans te brengen. Er zijn 
inmiddels meer dan 2.064 B Corps in 50 landen, verdeeld over 130 industrieën.   
 
Vanwege onze snelle groei zoeken wij een marketing en communicatiemanager die verantwoordelijk zal zijn voor de 
‘uitstraling’ van ons bedrijf. Niet alleen Being als bedrijf, maar ook voor al onze inspirerende projecten zoals Yotel 
Amsterdam, The Joan, Baan toren in Rotterdam en de Bunker in Eindhoven. Kijk op onze website voor een indruk: 
www.beingdevelopment.nl  
  
FUNCTIEPROFIEL  
• Je bent verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van de marketingstrategie;  
• Je bent verantwoordelijk voor het marketing- en communicatiebeleid ten einde het merk Being en onze projecten 

verder uit te bouwen;   
• Je bent verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en uitbouw van alle marketing- en communicatieactiviteiten;   
• Je bent verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van relaties met (media)partners;  
• Je bent verantwoordelijk voor het continu meten en optimaliseren van de performance van de website(s) en 

campagnes;  
• Je rapporteert direct aan de directie en werkt op basis van KPI’s en de geformuleerde strategieplannen van Being.  
 
KANDIDATENPROFIEL   
• Opleiding minimaal op HBO-niveau   
• Ten minste vier jaar relevante werkervaring marketing & communicatie   
• Ondernemend   
• Zelfstandig   
• Daadkrachtig   
• Creatief   
• Positief   
• Affiniteit met de doelstelling van Being 
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• Communicatief sterk   
• Flexibel   
• Uitstekend niveau Nederlands en Engels in woord en geschrift   
 
Key-words   
Innovatief, ondernemend, design, marketing & communicatie, duurzame ontwikkeling, energiek, betrokken. 
 
Aantal uur   24 uur, met de mogelijkheid door te groeien naar full time 
Standplaats   Amsterdam 
Minimaal opleidingsniveau   HBO 
 
Ben jij enthousiast, gedreven en geheel op de hoogte van Marketing & Communicatie strategieën en praktische 
mogelijkheden en wil je ons team komen versterken? Stuur dan een email naar ddekker@beingdevelopment.nl of bel naar 
020-8202181 en vraag naar Dirk Dekker voor een kennismakingsgesprek. 

 


