Voor onze afdeling Marketing & Corporate Communications zijn wij op zoek naar een:
Senior PR-adviseur

(ervaren communicatiespecialist)
40 uur/ 1,0 fte
De uitdaging
Nyenrode Business Universiteit zoekt een ervaren public relations adviseur, een
communicatiespecialist die uitstekende relaties onderhoudt met de pers en een goede
gesprekspartner is voor onze hoogleraren, staf, studenten, alumni, vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven en het hoofd Marketing & Corporate Communicatie.
Nyenrode vindt persoonlijke aandacht belangrijk: voor haar studenten en deelnemers, maar
ook voor andere stakeholders, zoals omwonenden, het bedrijfsleven en de media. Beschik jij
over een goed netwerk van mediarelaties en social influencers die je op het juiste moment kunt
inzetten? Schroom jij niet om zo nodig voor de camera te staan en de pers te woord te staan?
Heb jij veel ervaring met het schrijven voor diverse online en offline media? Heb je daarnaast
affiniteit met bedrijfskundige onderwerpen en (internationale) ontwikkelingen in het
bedrijfsleven? Beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel de
Nederlandse als de Engelse taal? Dan is dit misschien een geschikte baan voor jou.
Je kunt denken aan de volgende werkzaamheden:
• Gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van PR en strategische communicatie.
• Bewaken (online) reputatie van Nyenrode.
• Schrijven en redigeren van persberichten.
• Opstellen van nieuwsberichten en artikelen voor in- en externe media.
• Aanspreekpunt voor media (samen met woordvoerder).
• Proactief onderhouden van mediarelaties.
• Nieuwsgaring binnen de organisatie en het Nyenrode-netwerk.
• Monitoren en actief inzetten van sociale media.
• Schrijven van onderscheidende (zoekmachinevriendelijke) content.
• Actief deelnemen aan marketing- & communicatieprojecten.
Wie ben jij?
Je hebt een opleiding afgerond op het gebied van communicatie of journalistiek (op minimaal
HBO-niveau) en beschikt over minstens 5 jaar relevante werkervaring in communicatie en/of
public relations. Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent goed in
staat onder druk te werken. Je weet hoe je (media)relaties moet onderhouden en houdt ervan
contact te maken met mensen. Je hebt ervaring met contentstrategieën en beschikt over een
creatieve kijk op beeldgebruik ter ondersteuning van de boodschap. Je bent energiek,
nieuwsgierig en evenwichtig en opereert graag in teamverband.
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Wie zijn wij?
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit heeft als missie: ‘Serving society by shaping responsible
leaders’. Nyenrode is een kleinschalige privé-universiteit, in 1946 opgericht door en voor het
bedrijfsleven, met een internationale oriëntatie. Nyenrode biedt degree en executive education
opleidingen aan op het gebied van business, management, accountancy en controlling, en
verricht ook onderzoek in deze vakgebieden. Nyenrode biedt studenten en deelnemers die het
beste uit zichzelf willen halen een combinatie van een gedegen theoretisch kader, praktische
relevantie en gerichte persoonlijke ontwikkeling. Dankzij deze combinatie ontwikkelen zij
duurzame meerwaarde voor zichzelf, voor hun bedrijf en voor de maatschappij.
Afdeling Marketing & Corporate Communicatie
De afdeling Corporate Marketing & Communicatie is onder meer verantwoordelijk voor merken reputatiemanagement, de marketingcommunicatie voor opleidingsprogramma’s en levert
een stevige bijdrage aan het realiseren van een bijzondere, persoonlijke Nyenrode Experience
voor studenten en deelnemers. De afdeling is momenteel bezig met de ontwikkeling van een
nieuwe website, waarvoor rijke content essentieel is. Onze Newsroom vormt de spin in het
web van diverse online tools zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, intranet en een
community app. De afdeling beschikt over een eigen video-opnamestudio en een netwerk van
externe professionals op het gebied van fotografie, film, DTP en design.
Het corporate communicatieteam bestaat nu uit drie personen, die dagelijks zorgen voor de
juiste communicatie naar vele in- en externe stakeholders. Vanwege toenemende
werkzaamheden is uitbreiding van het communicatieteam nodig.
Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.
Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand.
Nyenrode stimuleert Life Long Learning en hanteert als credo: ‘Less teaching, more learning
and development’. Wij bieden een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Enthousiast geworden?
Stuur dan een motivatiebrief met curriculum vitae naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Koen van Niftrik, Head of
Corporate Marketing & Communications via k.vniftrik@nyenrode.nl of 0346-291511.

Sluitingsdatum: 24 februari 2017
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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