
De marketing- en communicatie- 
manager/strateeg die wij zoeken

De marketing- en communicatiemanager die wij 
zoeken is een motiverende en enthousiasmerende 
manager en ervaren strateeg. Je voelt je op je best 
in een functie met invloed op strategisch beleidsni-
veau. Je hebt ervaring met gebiedsmarketing en 
gaat samen met collega’s voor het resultaat. Je hebt 
een hands-on mentaliteit , bent gedreven en inspi-
reert en ondersteunt je collega’s.

Daarnaast ben je veelzijdig, breed onderlegd en 
kun je op verschillende niveaus communiceren 
en handelen. Je weet hoofd- en bijzaken goed te 
scheiden en overziet het proces wanneer je met 
verschil lende projecten tegeli jk bezig bent . Je 
voelt je verantwoordelijk en als er iets georgani-
seerd moet worden, sta je vooraan. Naast een goede 
gesprekspartner ben je contactueel sterk. Je vervult 
een belangrijke rol als bruggenbouwer tussen de 
vele stakeholders van Zuidoost City, waaronder de 
gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost. 

Jouw taken

•  Binnen Zuidoost City ben je verantwoordeli jk voor 
het mede opzet ten en uitvoeren van de marketing- 
en posit ioneringsstrategie richting de doelgroepen.

•  De uitvoering van de posit ioneringsstrategie is jouw 
verantwoordeli jkheid in nauwe samenwerking met de 
gemeente Amsterdam Hiervoor stel je een jaarpro-
gramma op. Dit jaarprogramma wordt tussenti jds en 
aan het eind van het jaar geëvalueerd.

•  Het bewaken van de merk-en visuele identiteit van 
Zuidoost City ten behoeve van een levendige inter-
actie met de verschil lende doelgroepen.

•  Je hebt een creatief brein en bedenkt onderschei-
dende ideeën die bijdragen aan de doelstellingen van 
de posit ionering van Zuidoost zoals afgesproken in 
het jaarplan en die bijdragen aan het realiseren van 
de doelstell ingen zoals die benoemd worden binnen 
de 5 pij lers waar Zuidoost City aan werkt. 

•  De organisatie op onlinegebied verder professiona-
liseren door o.a. social media verder uit te bouwen 
i.s.m. externe par ti jen.

ZUIDOOST CITY

ZUIDOOST CITY

Zuidoost City zoekt marketing- en communicatiemanager/strateeg

Bedrijvenvereniging VAZO, Bureau citymarketing ZuidoostPartners 
en ZO!City zijn gefuseerd tot één publiek-private organisatie van 
en voor Amsterdam Zuidoost: Zuidoost City. 

Stichting Zuidoost City bundelt samen met de gemeente Amsterdam 
en andere stakeholders de krachten om de grootschalige ontwikke-
ling in Amsterdam Zuidoost te helpen vormgeven en om Zuidoost 
verder op de kaart te zetten.

Marketing- en communicatie- 
manager/strateeg gezocht



ZUIDOOST CITY

ZUIDOOST CITY

•  Activiteiten en evenementen genereren met als doel 
het posit ioneren van Zuidoost voor de doelgroepen.

•  Actief een professioneel netwerk bouwen en onder-
houden in Zuidoost, de rest van Amsterdam en de 
Metropool Amsterdam.

•  Het opstel len en bewaken van het market ing- en 
communicatiebudget in overleg met de directeur die 
tevens fungeer t als sparringpar tner in het geheel.

•  Je bent verantwoordeli jk voor een visie op data en 
zorgt voor kennis en inzichten die nodig zi jn ter 
onderbouwing van besluitvorming richting de stuur-
groep van Zuidoost City. 

Plek in de organisatie

•  Je bent onderdeel van een klein team dat naast jou 
bestaat uit een directeur en een managementassis-
tent. Dit team werkt samen met de stakeholders en 
een pool van ZZP-ers. 

•  Je legt verantwoording af aan de directeur.

•  Je bent onderdeel van het marketing- communicatie-
overleg dat tweewekeli jks plaatsvindt en dat naast 
jou bestaat uit de directeur en minimaal twee afge-
vaardigden van de gemeente Amsterdam. 

Het perspectief

Zuidoost City gaat nauw samenwerken met de 
gemeente Amsterdam aan een inclusief, duur-
zaam en innovatief Zuidoost en is daarmee een 
unieke publiek-private samenwerking voor de 
gebiedspromotie. 

Amsterdam Zuidoost is met haar 90.000 inwoners een 
prachtig veelzi jdig stadsdeel en biedt een uitstekende 
combinatie van onderwijs, wonen, werken, winkelen, 
spor ten en enter ta inment, Het stadsdeel is groen, 
betaa lbaar  en u i ts tekend bere ikbaar.  Amsterdam 
Zuidoost streef t naar een samenleving waarin alle inwo-
ners volop kansen krijgen, iedereen geli jkwaardig is en 
waar bedri jven optimaal kunnen floreren. 

We staan aan het begin van een grote verandering in 
Zuidoost. De woningmarkt f loreer t in Amsterdam met 
de komst van ruim 39.000 woningen in Zuidoost in de 
komende jaren. 

In Zuidoost vinden een aantal grootstedeli jke gebieds-
ontwikkelingen plaats. Een voorbeeld is het Amstel III, 

dat in de komende jaren transformeer t van een gebied 
waar alleen gewerkt wordt naar een levendige stads-
wijk waarin zowel gewoond, gewerkt, als gerecreëerd 
gaat worden. Maar ook in andere gebieden in Zuidoost 
komen meer bewoners, bedri jven en banen.  

Wat breng je mee?

Om de funct ie succesvol in te kunnen vullen, 
beschik je over de volgende eigenschappen, kennis 
en vaardigheden: 

•  Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding (bi j 
voorkeur marketing- en of communicatie);

•  Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een functie als 
marketing- communicatiemanager;

•  Je hebt aantoonbare ervaring met gebiedsmarketing;

•  Je hebt ( inhoudel i jke) kennis van market ing en 
communicatie, online marketing en weet marketing-
communicatieplannen op te stellen en uit te voeren;

•  Je bent polit iek sensit ief. Je hebt gevoel en begrip 
voor ieders belang en bent in staat par ti jen bij elkaar 
te brengen;

•  Je hebt bi j voorkeur ervaring in het werken binnen 
een publiek-private set t ing;

•  Je hebt bij voorkeur af f initeit met Zuidoost;

•  Je hebt uitstekende organisatorische en communi-
catieve vaardigheden;

•  Je hebt een vlot te pen en een goede beheersing van 
de Nederlandse en Engelse taal;

•  Een persoonli jkheidstest kan onderdeel uitmaken 
van de selectieprocedure;

Arbeidsvoor waarden

•   Het betref t een functie voor 24-32 uur per week.
•  Brutosalar is afhankel i jk van ervar ing tussen de 

€5500 en €6500 per maand (inclusief vakantiegeld) 
bij een 40-urige werkweek.

Herken j i j  jeze l f  in  bovens taande beschr i j v ing en 
heb je  in te resse in  deze func t ie?  Wi j  on t vangen 
graag jouw CV en mot i va t ieb r ie f  voor  9  apr i l  v ia 
i n fo@zu idoos tc i t y.n l .  B i j  v ragen  kun  j e  c on tac t 
opnemen v ia  d i t  ma i ladres . 
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