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VenhoevenCS architecture+urbanism is een ontwerpbureau voor duurzame, geïntegreerde en intelligente 
architectuur, stedenbouw en infrastructuur. Het bureau heeft een internationale portefeuille van ontwerpen, 
onderzoeken en consultancy projecten en richt zich vooral op complexe stedelijke opgaven.  
 
Een van de belangrijke projecten is het Olympisch zwemstadion voor Parijs 2024, waarvoor de internationale 
communicatie in volle gang is.  

 
Wij bieden 

• een plek in een internationaal team met ca 50 maatschappelijk betrokken collega’s; 
• een creatieve en collegiale werkomgeving met korte communicatielijnen en weinig hiërarchie; 
• de mogelijkheid om je continu professioneel en persoonlijk te blijven ontwikkelen in de VenhoevenCS 

Academy. 
 
Als versterking voor ons team zoeken wij op korte termijn een 

PR en Communicatiemedewerker 

We zoeken iemand met positieve energie, enthousiasme en ambitie. Iemand die praktisch is ingesteld en 
affiniteit heeft met de duurzame visie en kernwaarden van VenhoevenCS. Goede beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste.  

Het uitvoeren van het PR en communicatiebeleid zal bestaan uit o.a. de volgende taken: 

• Social media in Nederlands en Engels; 
• Website beheer (wordpress) en Analytics; 
• Schrijven en redigeren van Nederlandse en Engelse teksten; 
• Beeldselectie en – coördinatie (aansturen fotografen, renderbureaus, drukkers); 
• Produceren en beheren van bureau- en projectdocumentatie (InDesign) en overige presentaties; 
• Relatiebeheer: contacten onderhouden met (vak)pers en fotografen; 
• Organiseren van PR-events; 
• Ondersteuning business development. 

 
Afhankelijk van ervaring en competenties: 

• Coördinatie externe internationale PR bureaus; 
• Communicatie strategie en beleid;  
• Opzetten nieuw CRM systeem; 
• Video’s maken/editen in Adobe Première Pro. 

 
Je werkt in een klein, hecht stafteam waar flexibiliteit en samenwerking voorop staat. De werkzaamheden zijn 
heel divers - geen dag is hetzelfde - dus je zult soms snel moeten schakelen.  

Herken jij jezelf hierin en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Stuur dan vóór 21 augustus je motivatie en 
CV naar werk@venhoevencs.nl.  
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Helga Lasschuijt: 020 6228210. 
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