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PR &Communicatie medewerker

Being Development



Being is op zoek naar een PR & Communicatie medewerker

Being Development zoekt een gedreven PR en Communicatie medewerker ter ondersteuning van haar Marketing & Communicatie team.

Functie: PR en Communicatie Medewerker
Aantal uur: Ten minste 24 uur per week
Plaats: Ridderspoorweg 115, Amsterdam – Noord

BEING DEVELOPMENT
Wij zijn een ambitieus bedrijf dat duurzaam vastgoed ontwikkelt op basis van het eindgebruikers perspectief, met respect voor de natuurlijke omgeving. Ons doel
is om duurzame waarden in vastgoed te creëren. We willen de kwaliteit van het leven verbeteren en een sociale inclusieve en duurzame samenleving creëren.

We (her) ontwikkelen duurzame woningen, appartementencomplexen, hotels, kantoren en gebouwen voor gemengd gebruik voor een breed scala aan
eindgebruikers. Elke ontwikkeling wordt benaderd met een open geest en met economische, ecologische en sociale duurzaamheid als leidraad binnnen elke
beslissing. Door interactie, luisteren en 'voelen' zijn we in staat om de details van de locatie, huidige en toekomstige gebruikers echt te begrijpen

Being Development is de eerste vastgoedontwikkelaar in Nederland die gecertificeerd is als B Corp (Certified B Corporation®). 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.

Marketing & Communicatie
Marketing en Communicatie spelen een belangrijke rol in het vertalen van onze visie en projecten, zowel intern als extern. 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, constructie industrie en politiek tot de 
design & architectuur wereld, de educatie sector en (maatschappelijke) organisaties. 

ZELFONTWIKKELING
Om echt waarde te creëren besteedt Being bovengemiddeld veel tijd aan zelfontwikkeling. Wij werken naast een cursus/opleiding budget 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 en voorzien we in goede doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je eigen ambities. 
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Kom jij onze unieke vastgoedprojecten communiceren?

KANDIDATENPROFIEL
• Affiniteit met duurzame ontwikkeling en overige doelstellingen van Being 
• Liefde voor architectuur en design
• Gevoel voor taal èn beeld
• Schrijfvaardig
• Innovatieve en creatieve geest

KEY WORDS
• Zelfstandig, communicatief, collaboratief, organisatorisch, energiek, enthousiast, betrokken, proactief, kritisch, vriendelijk, verbinder, efficiënt én creatief, 

ondernemend denken en doen, flexibel, oog voor detail, design, architectuur, BREEAM, WELL-Building, Proptech, Contech,  duurzaamheid en sociaal 
ondernemen.  

NIVEAU
• Opleiding minimaal op HBO-niveau
• Uitstekend niveau Nederlands en Engels in woord en geschrift
• Ten minste vier jaar relevante werkervaring in PR & Communicatie

FUNCTIEPROFIEL
Je bent verantwoordelijk voor:
• de (mede) ontwikkeling en implementatie van de communicatiestrategie;
• de operationele uitvoering en uitbouw van communicatieactiviteiten;
• de PR ten einde het merk Being en onze projecten
• het beheren en uitbouwen van relaties met (media)partners; 
• het indiceren van relevante industrie events 
• het beheren en continu meten van de performance van onze
• social media en de website(s).

Je werkt nauw samen met de Marketing & Communicatie Manager en rapporteert direct aan de directie en werkt op basis van KPI’s en de geformuleerde
strategieplannen van Being.
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Contact Informatie

INTERESSE
Bij interesse in deze vacature, stuur een email naar Dirk Dekker of bel naar 020 8202181 en vraag naar Dirk Dekker voor een kennismakingsgesprek.

BEING DEVELOPMENT

Bezoekadres:
Ridderspoorweg 115
1032 LL Amsterdam
Nederland

T +31(0) 20 820 21 81

www.beingdevelopment.nl
www.facebook.com/beingdevelopment
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