
communicatiemedewerker 
24 – 32 uur





Als onderdeel van een nieuwe generatie ontwikkelaars heeft Being de ambitie om het anders te doen. We 
ontwikkelen duurzame plekken die mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Van iconische woontorens 
tot duurzame hotels, van innovatieve kantoren tot mixed-use gebouwen en binnenstedelijke gebieden. 

In Nederland is Being de eerste vastgoedontwikkelaar met een BCorp certificering. Daarmee wordt onze 
snelgroeiende organisatie in Amsterdam geschaard onder de meest vernieuwende ontwikkelaars van 
Nederland. We behoren tot de 25 grootste ontwikkelaars van Nederland en hebben  momenteel meer dan 
435.000m2 in ontwikkeling, waarvan 160.000m2 in aanbouw. Hier zijn we trots op en dit willen we graag zo 
houden en uiteraard verder uitbouwen! 

Being



Wij zoeken een creatieve Communicatiemedewerker die bijdraagt aan de vertaalslag van de communicatiestrategie(ën) 
naar een communicatieaanpak. Je gaat teksten schrijven en redigeren en je werkt met zowel online als offline 
communicatie- en informatiemiddelen. Ook adviseer je jouw collega’s op gebied van project- en corporate communicatie 
en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen die zich afspelen in de vastgoedsector. Hierbij werk je nauw samen met de 
PR & Communicatiemanager en Digital Marketing Manager vanuit ons kantoor in bruisend Amsterdam Noord.

Jouw profiel
Je hebt minimaal één jaar werkervaring in de afgelopen drie jaar met zowel het organiseren als het begeleiden van 
communicatietrajecten. Je hebt HBO/academisch werk- en denkniveau en affiniteit met duurzame vastgoedontwikkeling 
en overige doelstellingen van Being.

Verder is het van belang dat  je ervaring hebt met copywriting. Je bent creatief, en hebt een goed gevoel voor taal 
(Nederlands en Engels) en oog voor detail en vormgeving. Tevens beschik je over sterke advies- en 
communicatievaardigheden.

Ken jij de mogelijkheden van on- en offline communicatie, ben je creatief, en heb je goede copywriting skills? En vind je het 
leuk om de inspirerende verhalen over stedelijke vernieuwing en complexe vastgoedprojecten te vertellen? Dan nodigen 
we  je uit om te solliciteren!

Communicatiemedewerker 



•Samenstellen, bedenken, schrijven, redigeren van communicatiemiddelen;
•Communicatieadvies en ondersteuning geven aan het ontwikkelteam;
•Ondersteuning geven bij het opstellen van communicatieplannen van projecten;
•Ondersteuning geven bij het organiseren van evenementen en activiteiten (intern en extern), zoals 

informatiebijeenkomsten en bouwmijlpaalevents;
•Als teamlid een bijdrage leveren aan het corporate communicatiestrategie- en beleid.

Wat ga je doen?



•Minimale werkweek van 24 uur;
•Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven – ook buiten communicatieactiviteiten;
•Waardering voor je werk en inzet en uiteraard een goede beloning op basis van je kennis en ervaring;
•Budget voor opleidingen;
•Samen lunchen, inspirerende workshops bijwonen en een maatschappelijk betrokken team met ambitie;
•Een bijzondere werkplaats in Amsterdam Noord.

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. 

Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden marktconform en voorzien we in goede doorgroeimogelijkheden 
afhankelijk van je eigen ambities. 

Wat bieden wij? 



Dan zijn we benieuwd naar jou, je CV en motivatie, en maken we graag kennis met je. Stuur een email naar 
edenooy@being.nl of bel naar 020-8202181 en vraag naar Esmée de Nooy.

Meer informatie over Being kun je vinden op onze website www.being.nl
en via LinkedIn op www.linkedin.com/company/being-development

Interesse?




