NAVB zoekt young professional Communicatie, PR & Marketing
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met drie faculteiten: de
Nederlandse Fotovakschool, de Dutch Filmers Academy en de Amsterdam Film School. Hier wordt
kwalitatief vakgericht fotografie- en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op de arbeidsmarkt.
Onderwijs dat studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te ontwikkelen én dat hen
bewust maakt van hetgeen nodig is om ondernemend, marktgericht en succesvol te zijn.
Wij zoeken een bevlogen collega communicatie, pr & marketing
Zoek je een uitdagende baan en ben je gestructureerd en maak je snelheid zonder de kwaliteit uit
het oog te verliezen? Ben je een bevlogen junior communicatie, pr & marketing professional, hetzij
generalist of specialist? Wil je werken in een dynamische organisatie waarbij er ruimte is voor eigen
inbreng? Dan zoeken wij jou en komen we graag met je in contact!
Wat breng je mee:
 Een afgeronde HBO-opleiding;
 Young professional met minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen communicatie, pr &
marketing;
 Je bent online sterk en beschikt over een vlotte pen;
 Je hebt een uitstekend tekstgevoel en plezier in het schrijven en bewerken van teksten;
 Je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen van communicatie, pr & marketing;
 Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal zeer goed in woord en
geschrift
 Je hebt een professionele en ondernemende houding;
 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 Je bent een bevlogen en enthousiast;
 Je bent leergiering en pro-actief
 Je hebt talent voor organiseren en bent kritisch en nauwkeurig
 Je bent flexibel, creatief, klantgericht en initiatiefrijk
Taken:
Als young professional communicatie, pr & marketing verzorg je persberichten, mailing, brochures en
nieuwsbrieven en bewaakt de huisstijl. Jouw taken zijn verder o.a.:
 Het onderhouden en beheren van social media-accounts;
 Het schrijven en redigeren van o.a. brochures, persberichten, intranetberichten en
webteksten;
 Het organiseren van evenementen;
 Relatiebeheer met interne en externe klanten
 Het onderhouden van contacten met de media.

Standplaats
Apeldoorn en Amsterdam
Indien nodig werk je ook vanuit locaties: Rotterdam en Eindhoven

Wat wij je bieden:
- 0,8 fte (30 uur) – 1,0 fte (37,5 uur)
- Salaris indicatie tussen € 2.000,00 - € 2.300,00
- Een tijdelijk contract van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging
- 25 vakantiedagen bij een taakomvang van 1.0 fte
- Reiskosten o.b.v. 2e klas O.V.
- Informele werkomgeving

Startdatum
Augustus 2021
CV en motivatie brieven sturen naar
Monique Eenkhoorn
E-mailadres: monique@navb.nl
Bereikbaar op: 055-3560522

