VACATURE

Medewerker communicatie & dtp (16u p/w)
IT Campus Rotterdam zoekt per direct een student assistent voor communicatie & dtp werkzaamheden. De campus is ‘a happy place to be’ waar we ons dagelijks inzetten voor meer en beter ITtalent voor Rotterdam. Dat doen we met een klein team van enthousiaste collega’s.
IT Campus Rotterdam is een startup en dat ga je beleven. Geef dag zal hetzelfde zijn. Er zijn nog
weinig vaste patronen en vaste werkwijzen, wat veel ruimte geeft om te experimenteren en om een
breed scala aan activiteiten op te pakken. Naast het feit dat je uren flexibel in te delen zijn, is dit dus
een ideale combi met jouw opleiding. De invulling van jouw job heb je grotendeels zelf in de hand,
vandaar dat we op zoek zijn naar iemand met een actieve houding, die graag alles smooth wil laten
verlopen en oog voor detail heeft. Je produceert content voor op de website en socials, houdt de
statistieken bij, maakt posters, handouts en andere communicatieuitingen op volgens onze huisstijl
en organiseert en ondersteunt evenementen.
Wij vragen:
• Een actieve, assertieve attitude
• Iemand die de handen uit de mouwen steekt
• Zelfstandig, maar wel afstemt met de projectleider
• Iemand die durft te vragen
• Een representatieve houding
• Een vlotte pen
• Talent voor planning & organisatie
• hbo Communicatie, Communication & Multimedia Design of vergelijkbaar (in opleiding)
Wij bieden:
• Een ruime frisse werkplek met mooi uitzicht op de Maas
• Een klein team met jonge collega’s
• Ruimte voor jouw ontwikkeling
• Gelegenheid om te experimenteren
• Een job in de breedte
• Deelname aan onze sjoelcompetitie
• En uiteraard een fijn salaris
Solliciteren:
Enthousiast geworden? Schrijf jouw motivatie voor deze functie en stuur je cv mee naar
info@itcampus.nl. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Daphne Swart, projectleider,
via 06 4610 4311.
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