‘Naar een meer betrokken ASRE'

All round marketing & communicatie manager
Aantal uur: 24-32 uur
Locatie: Amsterdam
Startdatum: in overleg maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk
Wij zoeken een creatieve marketing en communicatie manager die een strategie kan uitstippelen
en daar zelf concrete invulling aan kan en wil geven. De cultuur in het kleine en hoogwaardige team
is dat beleid en de dagelijkse operaties in één hand liggen.
De ASRE gaat een volgende levensfase in met nieuwe uitdagingen voor marketing en
communicatie. De ambitie is dat de ASRE uitgroeit tot de carrière lange opleidingspartner van
Alumni, waardoor het blijven contact houden met afgestudeerden een uitdagende communicatie
opgave is. Daarbij willen we intensief onze kerndocenten betrekken als de vernieuwers van het
vak. Daarnaast is ASRE online de nieuwe opleidingspijler die nu rijp is om breed uitgedragen te
worden.
De uitdaging is de vernieuwingen op de kaart te zetten als aanvulling op de huidige sterke reputatie
als academisch instituut.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?




Opstellen & (laten) uitvoeren van marketing- & communicatieplannen
Aanspreekpunt en coördinator van het online ASRE alumniplatform
Toezicht op & deels werken aan:
o Online marketing en leadopvolging
o Website, social mediakanalen en andere online media
o Communicatie-uitingen en contact onderhouden met mediabedrijven
o Klantinzicht vergroten
o Marketing/ICT projecten
o Evenementen
o Publiciteitscampagnes en promotieactiviteiten
o On- en offline content & campagnes, paid en non-paid
o Content creatie

Wat zijn je kwaliteiten?
Je hebt een marketing, sales of communicatie opleiding gevolgd op minimaal hbo niveau en
5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt actuele kennis van online marketing en
crossmediale expertise. Je hebt aantoonbare ervaring met (grote) marketingprojecten,
wervingscampagnes en je kunt goed met systemen werken en de koppelingen daartussen
(CMS, CRM, ESP, GA, video- en beeldbewerkingsprogramma’s). Je bent vaardig in het
schrijven van (web)teksten en hebt gevoel voor content creatie (beeld/video).
Je beschikt over een commerciële instelling, bent resultaatgericht en ondernemend. Je kunt
goed plannen en organiseren en omgaan met werkdruk en houdt daarbij steeds de rollen,
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belangen en doelen voor ogen. Je bent flexibel, nauwkeurig en daadkrachtig. Je bent een
echte verbinder en weet je collega’s te enthousiasmeren. Daarnaast beschik je over een
sterke, enthousiaste en leergierige persoonlijkheid. Je hebt uitstekende contactuele
eigenschappen en werkt graag in een team. Je bent samenwerkings-, klant- en
resultaatgericht. Kortom, we zijn op zoek naar een enthousiaste creatieve denker en doener.
Wat bieden wij je?
Een boeiende baan in een dynamische en informele werkomgeving. Aanstelling vindt in
eerste instantie plaats voor een jaar, met kans op een vast dienstverband. Je ontvangt een
marktconform salaris. Daarnaast zijn er goede voorzieningen op het vlak van pensioen,
scholingsmogelijkheden, studiefaciliteiten en mobiliteit.
De organisatie
ASRE is het academisch instituut voor vastgoed in Nederland. Dit doen we door vastgoed te
onderwijzen, te onderzoeken en kennis & inzichten over vastgoed te delen en bespreken.
We laten vastgoedprofessionals hard werken maar ook mooie momenten met elkaar
beleven. Onze 30 medewerkers, 150 docenten, 10 onderzoekers en hoogleraren, 250
studenten en 3.500 alumni maken samen de vastgoedsector interessant en veelzijdig.
Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Asset Management, Vastgoedbeleggen, Real
Estate Valuation en Gebieds- & Vastgoedontwikkeling. ASRE is ervan overtuigd dat kennis
van en inzicht in de actuele, theoretische en praktische vastgoedvraagstukken, professioneel
handelen stimuleert.
We werken in een klein maar toegewijd team. We werken met korte lijnen in een informele
werksfeer. In onze vastgoedbibliotheek heerst een dynamische sfeer met als centrale plek
de bar (met uitzicht op het IJ!) waar onze studenten, docenten en wijzelf koffie drinken of een
borrel.
Heb je belangstelling?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dick Nijhof 06 34778071
of d.nijhof@asre.nl.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en voldoe je aan de eisen? Stuur dan je motivatiebrief
en CV naar Dick Nijhof d.nijhof@asre.nl o.v.v. ‘Vacature Marketingcommunicatie- & Alumni
community manager’. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure voor deze
vacature, dan kun je ook met Dick Nijhof contact opnemen.

