
DE BOUWCAMPUS ZOEKT EEN ERVAREN COMMUNICATIEMANAGER  

(24 – 32 uur per week) 
 

De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het 

ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen 

we tot echte doorbraken komen. Over muren en systeemgrenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, 

is een partij nodig die mensen met elkaar verbindt en transities aanjaagt. Dat doet De Bouwcampus!  

PROFIEL COMMUNICATIEMANAGER 
De Bouwcampus is op zoek naar een ervaren communicatiemanager. Je voert samen met je 
communicatiecollega(’s) werkzaamheden uit op het gebied van corporate communicatie en de drie 
opgaven waar De Bouwcampus transities in aanjaagt: Vervanging en renovatie infrastructuur, 
Verduurzaming gebouwen en omgeving en Herinrichting stedelijke ondergrond.  
 
Het beeld dat externen van ons hebben, beïnvloedt sterk de manier waarop wij ons werk kunnen 

doen. Als communicatiemanager ken jij als geen ander de kracht van de juiste communicatie. Mede 

door de communicatiemiddelen en content die jij ontwikkelt, is ons imago positief en onze 

positionering sterk. Je maakt behaalde resultaten zichtbaar en weet mensen te prikkelen met jouw 

uitingen. Zo zorg je dat iedereen ziet wat wij doen en hoe we dat doen. In alles wat je doet, ben je je 

bewust van de complexe omgeving waarin je werkt. Je gaat op natuurlijke wijze om met de 

verschillende krachtenvelden en krijgt de neuzen steeds weer dezelfde kant op.  

WERKZAAMHEDEN 

• Je bent verantwoordelijk voor alle communicatie van De Bouwcampus, zowel op corporate 
niveau als voor de transitietrajecten. 

• Je bewaakt de communicatiestrategie en de benadering van de diverse doelgroepen en stuurt 
deze waar nodig bij.  

• Je adviseert transitiemanagers over de communicatie van hun transitietrajecten.  

• Je vertaalt de communicatiestrategie naar activiteiten op tactisch en operationeel niveau.  

• Je ontwikkelt diverse on- en offline marketing- en communicatiemiddelen die bijdragen aan de 
merkbeleving van De Bouwcampus.  

• Je schrijft wervende en overtuigende teksten en vertaalt complexe zaken in eenvoudige en 
begrijpelijke woorden. 

• Je zorgt voor evaluaties en rapportages als het gaat om de resultaten van de communicatie 
(bereik, conversie). 

 

WAT BRENG JE MEE? 

• Je hebt een afgeronde WO- of HBO-opleiding in de richting communicatie.  

• Je hebt affiniteit met ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw 
en vindt het interessant om je te verdiepen in actuele onderwerpen in de bouwsector.  

• Je voelt politiek-bestuurlijke verhoudingen goed aan en biedt complexe krachtenvelden het 
hoofd. 

• Je bent proactief, kritisch en schakelt flexibel tussen onderwerpen.  

• Je voelt je prettig in een organisatie die volop in beweging is.  

• Je denkt creatief na hoe je een boodschap aansprekend kunt brengen. 

• Je beheerst de Nederlandse taal perfect; je kunt zelf aansprekende teksten schrijven en deze 
redigeren. 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

Werken bij De Bouwcampus doe je niet zomaar. Hier draait alles om maatschappelijke opgaven en 
complexe bouwgerelateerde vraagstukken. Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een 
klein team van enthousiaste collega’s, met veel ruimte voor zelfstandig werken en eigen 
verantwoordelijkheden. Het team bestaat uit echte aanpakkers die overheidsinstanties, bedrijven en 
kennisinstituten begeleiden bij het bedenken en realiseren van vernieuwende en betaalbare 
oplossingen voor morgen. Bij ons kan je jouw ervaring in het communicatievak inzetten om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij en de bouwsector. Daarbij kan je veel leren over 
transities. Verder krijg je een startende junior communicatiemedewerker als collega, die graag de 
handen uit de mouwen steekt en staat te springen om het vak verder van je te leren. 



 

GA JIJ DEZE UITDAGING AAN? 

Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met Nynke Sijtsma, directeur 
De Bouwcampus (06-52595613) of Connie van Rossum, communicatiemanager De Bouwcampus (06-
23827807). Je motivatie en CV ontvangen wij graag uiterlijk 9 oktober via info@debouwcampus.nl.  

mailto:info@debouwcampus.nl

