
Vacature: Communicatiemanager
Aangenaam, wij zijn Van Loof. Geen familiebedrijf maar een jong advies- en campagnebureau en we
dromen graag hardop. De tijd van de ja-knikkers is voorbij, voor verandering mag het even schuren.
Met de kritische blik van een buitenstaander stimuleren we interne innovatie en zetten we steden
in beweging. Onze aanpak gaat verder dan communicatie, we gaan samen doén. We schrijven
projectplannen én voeren ze uit. We signaleren een probleem én bedenken een oplossing. Om ons
hierbij te helpen zijn we opzoek naar een Communicatiemanager.

Werkzaamheden

● Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van branding-, communicatie-,
marketing en contentstrategie voor diverse campagnes en projecten

● Vertalen van concepten naar uitvoerbare, haalbare en duidelijke media- en
campagneplannen zowel online als offline

● Zorgt dat PR- en communicatie materiaal zorgvuldig is voorbereid voor diverse
(media)publicaties

● Genereren van (free) publicity, verantwoordelijk voor perscontacten, actuele perslijst en
persmonitoring

Gewenste profiel

● HBO+ werk- en denkniveau
● Bewezen ervaring als Communicatiemanager of een vergelijkbare functie
● Kennis en ervaring op het gebied van off- en online communicatie en PR

● Creatieve denker, met een praktische en hands on mentaliteit
● Je schrijft (en typt) foutloos Nederlands
● Gestructureerde werkhouding en flexibele instelling
● Interesse in duurzaamheid, uiteraard

Wij bieden

● Betaling op projectbasis - tarief in overleg
● Een gezellig, ambitieus en enthousiast team
● Unieke werkomgeving vol inspiratie en talent
● Ruimte voor het uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën
● Fijne werkplek op een centraal gelegen kantoor in Almere



Interesse
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk voor 20 augustus een korte motivatie met uitgebreid CV naar
kimberley@vanloof.nl t.a.v. Kimberley onder vermelding van ‘Vacature Communicatiemanager’. Als
antwoord op je sollicitatie kun je tussen 20 augustus en 1 september uitgenodigd worden voor een
gesprek bij ons op kantoor. Voor vragen en informatie kun je Kimberley bellen op tel: 06-
17086475. Kijk voor meer informatie op www.vanloof.nl.
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