
5

Vastgoed = Identiteit

Vacature   

Project/accountmanager
vastgoedmarketing
32 tot 38 uur per week
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Vastgoed = Identiteit

Project/accountmanager vastgoedmarketing 
32 tot 38 uur per week

Schakelen tussen het creatieve team en de klant, een conceptfase op poten zetten of de complete uitvoering van een campagne 
realiseren... En dan ook nog de deadline in het vizier houden. Dít is waar jij goed in bent. Je neemt graag de lead om een vast 
team van freelancers aan te sturen en de tekstschrijvers, fotografen en webbouwers enthousiast te maken over het concept en 
de wensen van de opdrachtgevers.

Over jouw functie
Als projectmanager vastgoedmarketing werk je voor grote binnenstedelijke vastgoedprojecten- en of gebiedsontwikkelingen in de 
Randstad. Van strategie, conceptfase tot en met de complete campagne-uitvoering. Je bent een echte ‘allrounder’. Taken rich-
ten zich onder andere op geven van presentaties, het opstellen van een communicatieplan, projectplanning en het organiseren 
en voeren van intern en extern werkoverleg. Maar ook productie- en mediamanagement en het organiseren van (online) events 
in het kader van een start verkoop of PR-activiteit, behoren tot jouw werkzaamheden, natuurlijk in samenwerking met ‘jouw’ 
team.

Over HNC
Bij HNC zien we vastgoed als hét lifestyleproduct van deze tijd. We benaderen communicatie daarom vanuit een merkgedachte. 
Dus bij ons geen impressies of planfoto’s op de voorkant van een brochure of website. Wel beleving en identiteit. Of het nu gaat 
om een project, wijk of stad: wij bouwen sterke merken met een origineel verhaal. En dat maakt ons uniek. Wat we overigens 
ook net even wat anders doen, is hoe we ons team invullen. Wij kenmerken ons als netwerkorganisatie. Een netwerk waar we in-
middels 18 jaar zorgvuldig aan hebben gebouwd. We hebben een vast (freelance)team van tekstschrijvers, fotografen, filmmakers, 
animatiebureaus, social media bureaus, webbouwers en eventbureaus. Collega’s, zeg maar. Alleen wat minder traditioneel. 

Wie zoeken we
Inmiddels groeien we flink uit onze jas. We hebben daarom per direct plek voor iemand in het team. Je afkomst, geslacht, 
leeftijd, hoe je eruitziet of die vreemde hobby in het weekend; het maakt ons niks uit. We zijn ‘gewoon’ op zoek naar iemand 
die zich thuis voelt in de wereld van vastgoedmarketing en die goed is in z’n vak. Het vak van projectmanagement. We hebben 
daarbij het onderstaande profiel in gedachten. 
 
Jouw profiel: 
•  Je hebt een marketing/communicatie hbo-opleiding afgerond 
•  Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, opgedaan bij een commercieel communicatiebureau  

of aan opdrachtgeverszijde 
• Je laat je niet uit het veld slaan door stress en blijft altijd klantgericht 
• Je beschikt over een groot organisatorisch vermogen
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Op kantoor/thuis werken is flexibel
•  We bieden een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Een auto van de zaak is bespreekbaar.

Ben jij de projectmanager die we zoeken?

Dan vragen we graag je graag je motivatie en CV te sturen aan s.vanca@tcacademy.nl. 
TC Academy verzorgt de selectieprocedure voor deze functie.

Vacature

Ons kantoor is gevestigd op de Waterloostraat 122C in Rotterdam (Kralingen).

Acquisitie op deze functie wordt niet op prijs gesteld. En zal direct worden afgewezen.


