Creative City Lab - open innovatie voor een nieuwe duurzame wereld

Communicatie Manager gezocht!
Heb jij een passie voor duurzaamheid textiel, mode en/of interieur? Ben je woonachtig in
de omgeving van Amsterdam en opzoek naar een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder!

!

Beschrijving
We zijn opzoek naar een enthousiaste en inspirerende Communicatie Manager die graag wil
meewerken aan de transitie naar een circulaire textielketen. In deze rol ben je zowel op
strategisch, tactisch als operationeel niveau bezig met het vormgeven van het
communicatiebeleid- en activiteiten van de nieuwe start-up die is voortgekomen uit het
vorige lab van CCL. Omdat er veel veranderingen gaande zijn is het belangrijk dat je
behalve vakkennis ook veel energie en creativiteit meebrengt. Naast het zorgdragen voor
de ontwikkeling van een communicatieplan en een gedegen strategie ben je
eindverantwoordelijk voor alle marketing en communicatieactiviteiten waar hands-on
bezig zijn ook bijhoort, denk bijvoorbeeld aan content creatie voor social media, de
nieuwe website en het maken van nieuwsbrieven.

Werkzaamheden
-

Ontwikkelen van nieuwe website (online shop): het maken van een detailplan en
aansturen van bouwer/vormgever;
content ontwikkeling (tekst en beeld) voor nieuwe webshop;
adviseren over een passende marketingcommunicatie strategie/ merkstrategie en de
implementatie hiervan;
de ontwikkeling van externe communicatiemiddelen;
het onderhouden van externe contacten;
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-

opstellen en implementeren van communicatieplanning;
bijhouden en bewaken van de huisstijl;
het beheren van de social media kanalen, website en nieuwsbrieven;
event management en organisatie;
eventuele doorgroei naar sales activiteiten.

Functie-eisen:
- Je hebt minimaal een hbo-diploma (marketing en/of communicatie) en 2-4 jaar relevante
werkervaring;
- je hebt ervaring met of een natuurlijke interesse voor duurzaamheid en/of textiel en
mode;
- je werkt resultaatgericht en bent nauwkeurig;
- je bent stressbestendig en flexibel en gewend aan ad-hoc-taken;
- je bent goed in staat om zelfstandig te werken en bent creatief en initiatiefrijk;
- je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal;
- je hebt ervaring/affiniteit met website-ontwikkeling en digitale communicatie;
- je hebt ervaring met het beheren van social mediakanalen;
- je hebt gevoel voor de juiste ‘tone-of-voice’ en schrijft aansprekende en grammaticaal
correcte teksten;
- ervaring met grafische vormgeving en Wordpress is een pré.

Over Creative City Lab en de start-up Wool2
Creative City Lab (CCL) stelt zich ten doel om bij te dragen aan het verduurzamen van de
maatschappij. Daartoe kiest CCL regelmatig een urgent en complex thema en organiseert
zij binnen dat thema innovatielabs in co-creatie met publieke en private partijen en
kennisinstellingen. Eind 2014 heeft CCL ervoor gekozen om het verduurzamen van de
textielketen en de fast fashion industrie voor langere termijn te adopteren als ambitie, dit
was de start van het Recycle Lab Circular Fashion en het upcyclen van Wol. Met dit
initiatief wil CCL in Nederland een beweging richting geupcyclede kleding opgang brengen.
Het doel is om de gigantische kleding-afvalberg in Nederland te verminderen en te laten
zien dat je van wolafval duurzame én fashionable kleding kan maken. Na een succesvolle
crowdfunding campagne gaan we door met onderzoek en een start-up genaamd Wool2,
waarvoor we nieuwe deelnemers (stagiaires | afstudeerders | onderzoekers) en
medewerkers aan het werven zijn!

Herken je jezelf in het profiel? Ben je 2-4 dagen per week beschikbaar? Stuur dan zo snel
mogelijk je cv en motivatiebrief naar team@creativecitylab.nl t.a.v. Eva Valkhoff. Heb je
nog vragen? Bel gerust naar Ellen Mensink 0621577268.

Stichting Creative City Lab – Distelweg 113 – 1031 HD Amsterdam – www.creativecitylab.com

Creative City Lab - open innovatie voor een nieuwe duurzame wereld

Stichting Creative City Lab – Distelweg 113 – 1031 HD Amsterdam – www.creativecitylab.com

