Vacature Communicatie & Branding adviseur in Nijmegen
32 tot 40 uur per week
Novio Tech Campus (NTC) is de hotspot voor ondernemers en innovators in Health en High Tech. We bestaan
bijna 8 jaar en er werken inmiddels zo’n 3.400 mensen bij meer dan 70 bedrijven, variërend van startups tot
bedrijven die wereldwijd zijn gevestigd. De komende jaren zetten we flink in op de fysieke groei van de
campus en om van de bedrijven op de campus en de mensen die er werken een échte community te maken.
Wat zoeken wij
De campusorganisatie van Novio Tech Campus bv is klein, dynamisch en verantwoordelijk voor alles wat te
maken heeft met de ontwikkeling en het management van de Novio Tech Campus. Denk aan het branden en
positioneren van de campus, het aantrekken van nieuwe bedrijven en zorgen voor onze toekomst- en
uitbreidingsplannen. We breiden ons team uit en zoeken en energieke en hands-on Communicatie &
Branding adviseur voor tenminste 32 uur in de week.
Aan de slag
Strategische branding & positionering
Als Branding en Communicatie adviseur van Novio Tech Campus ben je verantwoordelijk voor de
communicatie en merkstrategie van de campus. Hoe positioneren we de campus, waar staat ons merk
voor, hoe bereiken we onze doelgroepen het beste en met welke boodschap en uitstraling?
Teamwork
Je werkt samen met Team NTC, een extern strategisch adviesbureau en een brand agency. Jij bent de spil in
dit team, pakt de lead, en maakt vervolgens de vertaalslag naar uitvoering, concrete communicatiemiddelen
en uitingen. Je schrijft voorstellen waarin je jouw creatieve concepten voor projecten en campagnes deelt,
en waarmee je de juiste mensen aan boord krijgt. Daarnaast ga je direct samenwerken met een Online
Communicatie Medewerker.
Uitvoering
Jouw werkzaamheden bestaan uit:
• Content: contentplanning maken en uitzetten, junior hierin begeleiden en aansturen en zo nu en
dan zelf iets schrijven.
• Online: huidige website onderhouden en projectverantwoordelijke bij de eventuele bouw van
andere/nieuwe online platformen.
• Community: communicatie over de faciliteiten en events op de campus.
• Acquisitie: middelen bedenken en produceren waarmee we nieuwe bedrijven en talenten
aantrekken.
• Pers & media: perscontacten onderhouden, persmomenten voorbereiden en indien nodig de pers
te woord staan.
Brand ambassador
Innovators en talenten op de campus en in de regio moeten jou kunnen vinden wanneer ze een verhaal te
vertellen hebben. Jij zorgt ervoor dat deze verhalen een podium krijgen en bent daarmee een belangrijk
aanspreekpunt binnen onze organisatie. Je zoekt deze verhalen proactief op en weet hoe je ze inzet om het
merk Novio Tech Campus verder te laden.
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Regio profilering
Novio Tech Campus is een belangrijke speler in het Health en High Tech ecosysteem van Nijmegen. Je
schuift aan bij overleggen over citymarketing en regionale initiatieven rondom profilering en zichtbaarheid
van de stad. Je weet de grote bedrijven en kennisinstellingen in de stad te vinden, en andersom.
Zoeken wij jou?
We zoeken iemand met de volgende vaardigheden en kwaliteiten:
• Communicatief vaardig: je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie
(zowel NL als ENG).
• Creatief en hands-on. Je komt met nieuwe ideeën en bent in staat ook (een deel van de) uitvoering
hiervan voor je rekening te nemen.
• Zelfstandig: je voelt je sterk verantwoordelijk voor je werk en bent in staat om projecten te
ontwikkelen en te delegeren.
• Affiniteit met campusontwikkeling: interesse in en op de hoogte van de laatste ins en outs van
campusontwikkeling.
• Teamplayer: je bent onderdeel van een relatief klein maar hecht en gedreven team.
• Mensgericht: Je bent in staat om proactief mensen met elkaar te verbinden.
Wat bieden wij jou
Een dynamische werkomgeving, competitief salaris met groeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden. Je
breidt je netwerk flink uit naar zowel bedrijven als overheden. Er zijn veel uitdagingen en je maakt deel uit
van een leuk team dat er vol voor gaat om van Novio Tech Campus dé van de stadcampus van de toekomst
te maken!
Reageren
Reageren kan door je motivatie op te sturen naar marlou.debruin@noviotechcampus.com.
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