Marketing- en communicatiemanager voor Cirkelstad én C-creators
Wil jij bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een circulaire bouweconomie op
regionaal en nationaal niveau? Heb je ervaring met marketing, communicatie en
vormgeving? Èn heb je grip op jouw agenda en kun jij een breed scala aan werkzaamheden
goed aan? Dan pas jij perfect bij deze duobaan bij Cirkelstad en C-creators! Cirkelstad en Ccreators werken in elkaars verlengde samen aan een circulaire (bouw)economie. Waarbij
Cirkelstad nationaal actief is en C-creators in de Metropoolregio Amsterdam.
Wij zijn op zoek naar een marketing- en communicatiemanager die zowel het team van Ccreators als dat van Cirkelstad gaat versterken. Je bent georganiseerd en hebt grip op de
verscheidenheid aan activiteiten voor beide organisaties. Je bent slagvaardig en hebt
affiniteit met de circulaire economie. In deze rol lever je een belangrijke bijdrage aan het
versnellen van de transitie naar een circulaire bouw door heldere communicatie met en over
de circulaire bouwsector. Dit is jouw kans om je plek te vinden binnen het bolwerk van de
circulaire economie en bij te dragen aan de onvermijdelijke veranderingen in Nederland!
Taakomschrijving
Als marketing- en communicatiemanager houd je je bezig met het ontwikkelen en uitvoeren
van allerlei activiteiten op het gebied van marketing, communicatie, PR, evenement- en
community management. Je zult 2 dagen voor Cirkelstad en 2 dagen voor C-creators werken.
Hierbij horen taken als:
• Management social media-kanalen
• Up-to-date houden websites
• Organisatie van (digitale) evenementen
• Communicatie richting leden: nieuwsbrief (op)maken en versturen
• Opzetten van campagnes i.s.m. de regio’s van Cirkelstad
• Content leveren
• Huisstijl borgen in communicatie uitingen
• Opmaak en design van publicaties
Jouw takenpakket is divers en zeker niet beperkt tot het hiervoor genoemde. Je zult werken
in een ondernemende omgeving, waar je veel verantwoordelijkheid en vrijheid hebt.
Over jou
● Je hebt ervaring met marketing- en communicatiemanagement
● Social media adept
● Je bent enthousiast, ambitieus en gedreven
● Je voelt je comfortabel in een dynamische omgeving
● Je werkt zelfstandig én kunt goed afstemmen met teamgenoten
● Je werkt georganiseerd en secuur
● Je hebt een passie voor de circulaire economie en de circulaire bouw
● Je hebt aantoonbare communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
● Je denkt op HBO+/WO-niveau
● Je hebt > 3 jaar werkervaring

Wij
●
●
●
●
●
●
●
●

Bieden dynamiek en uitdaging in je werk
Geven je verantwoordelijkheid voor de marketing en communicatie van 2 organisaties
Geven je de kans onderdeel te zijn van groeiende organisaties met grote ambities
Bieden de mogelijkheid actief bij te dragen aan de implementatie van een circulaire
economie op regionaal en nationaal niveau
Werken vanuit twee circulaire en inspirerende locaties. Voor de MRA-regio in C-Bèta
te Hoofddorp en nationaal vanuit het hoofdkantoor van Dura Vermeer in Utrecht
Bieden een positie voor minimaal 32 uur per week en zijn flexibel in werkuren
Bieden een marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring
Zijn een jong en enthousiast team en kijken uit naar jouw komst!

Over Cirkelstad
‘Je kunt het niet alleen’: dat hoorden wij vaker en hebben daarom een coöperatie opgericht
om met elkaar werk te maken van een circulaire bouwsector. De coöperatie Cirkelstad
bestaat uit zo’n 250 partijen van klein (student, startup) tot groot (het rijk en multinationals).
Deelnemende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat, delen kennis
en borgen de resultaten in de (lijn)organisatie om een volgende keer, weer met nieuwe
partijen te blijven werken aan ‘steden zonder afval, zonder uitval’.
Meer over Cirkelstad: cirkelstad.nl en ons collegeprogramma.
Over C-creators
Er is een enorme potentie en grote rol weggelegd voor de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) met betrekking tot de circulaire economie. Aan het benutten van deze potentie levert
C-creators een bijdrage, zodat over enkele jaren de circulaire economie het nieuwe normaal
is geworden. Dit wordt uitgerold door middel van het Bouwprogramma*.
C-creators is een stichting die zich richt op de versnelling van de circulaire economie in de
MRA. We werken aan verschillende projecten, maar assisteren ook bij vraagstukken van
organisaties (bijvoorbeeld projectbegeleiding). Onze tools & methodieken maken het
mogelijk om een vraagstuk, in welk stadium dan ook, een stap verder te brengen.

*Over het Bouwprogramma
Het Bouwprogramma is opgezet in samenwerking met Cirkelstad, EIB, TNO, en vijf founding
fathers (Rabobank, Schiphol, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en
gemeente Amsterdam). Het programma stelt de sector in staat om de transitie van een
lineaire naar een circulaire economie in de bouw te versnellen. Door het programma worden
de voordelen van circulariteit grootschalig in de praktijk toegepast en benut. Zo verbinden
wij actief opdrachtgevers en opdrachtnemers, met circulariteit en innovatie als
uitgangspunt. Daarnaast werkt het Bouwprogramma aan de ontwikkeling en het uitrollen
van ‘gereedschap’ voor de sector en beschikken we over een academie waar kennis actief
ontwikkeld en gedeeld wordt.

Het Bouwprogramma heeft als doel de circulariteit in de bestaande bouwopgave van de
Metropoolregio Amsterdam (250.000 nieuwe woningen tot 2040) te versnellen. Voor
uitvoering van het programma is inhoudelijke kennis over de bouw essentieel.
Reageren
Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 15 mei naar Monique
Hoed: info@c-creators.org.
Voor meer informatie kijk op: c-creators.org, www.cirkelstad.nl of bel 06 13308157.

