
Vacature student Marketing & Communicatie
(8 tot 16 uur | uren flexibel in te vullen)

Wij zijn HD. Wij creëren inspirerende plekken waar mensen graag willen wonen, werken en zijn. Wij nemen 
initiatieven voor ontwikkelingen, ontwerpen en begeleiden het bouwproces als projectmanager. Volg jij mo-
menteel een hbo of universitaire opleiding op het vakgebied van marketing, media en/of communicatie? En 
ben je op zoek naar een bijbaantje? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Team
Met een gezonde dosis lef en een vakkundig, goed op elkaar ingespeeld team van specialisten buigen wij 
ons over niet alledaagse vraagstukken. Zoals de transformatie van een gevangeniscomplex naar een groe-
ne leefomgeving, het ontwikkelen van een comfortabele en kleinschalige woonomgeving waar 24-uurszorg 
centraal staat en het ontwerpen van mooie woontorens midden in de stad.

Roots
Onze roots zijn Rotterdams, dus hard werken zit in onze genen. Al vinden we een stukje ontspanning 
minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld door met elkaar te lunchen in onze gezamenlijk woonkamer, als het 
even kan gevolgd door een potje tafeltennis of tafelvoetbal. Bij mooi weer zijn we vaak te vinden op ons 
heerlijke buitenterras, voor een overleg, een lunch of onze maandelijkse borrel. Bovendien zit ons leuke 
kantoor op loopafstand van metrostation Kralingse Zoom.

Onze nieuwe collega
Onze M&C-er is op zoek naar iemand die een gezonde dosis werklust, creativiteit en een frisse blik op 
communicatie meeneemt. Wij stellen daar een informele werksfeer en flexibiliteit tegenover. Je bent leer-
gierig. Je hebt een dienstverlenende instelling en goede communicatieve vaardigheden. Je bent doortas-
tend, legt gemakkelijk contacten en kunt goed zelfstandig werken. Kennis van - en enige ervaring met 
- grafische programma’s en CMS spreken in je voordeel. Enige affiniteit met vastgoed is een pre, want we 
werken aan leuke vastgoedprojecten!

Als student M&C ondersteun je de M&C-adviseur bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Bovendien 
kun je ook andere collega’s zoals onze architecten en projectontwikkelaars ondersteunen. Je hebt dus een 
zeer gevarieerd takenpakket met onder meer de volgende werkzaamheden:
• Het verzamelen van materiaal voor, en het schrijven en plaatsen van stukjes op onze wekelijkse nieuwsflits;
• Het werken aan (project) websites (tekstueel en visueel), waarbij je een kritisch oog hebt voor de kwaliteit van 

teksten en van de overall look & feel;
• Monitoren van posts over Rotterdam, vastgoed, projecten van HD op social media en analyseren van website 

statistieken;
• Plaatsen van content op diverse social media
• Assisteren bij tekstredactie en vormgeving van folders/factsheets, interne en externe nieuwsbrieven, onze app en 

presentaties;
• Mede-organiseren van in- en externe (vastgoed)evenementen
• Aansturen en briefen van leveranciers

Word je al enthousiast? Dan komen wij graag met jou in gesprek! 
Reageer op een creatieve manier op deze vacature via communicatie@hdgroep.nl en we nemen contact 
met je op! 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


