
 

 
 
 
 
 
 
 
VACATURE: MEDEWERKER COMMUNICATIE EN MARKETING 
Voor onze ontwerpstudio zijn wij op zoek naar een: 
 
 
Medewerker communicatie en marketing, met de nadruk op 
social media.(8 uur per week) 
 
 
 
WIE ZIJN VAN EIJK & VAN DER LUBBE 
 
Van Eijk & Van der Lubbe: experts in conceptontwikkeling, product- en 
ruimtelijk ontwerp. Wij zijn conceptdenkers die geen uitdaging uit de weg 
gaan. Creëren zinvolle ontwerpen, geven ziel en vorm aan elke ruimte of 
product. Voor instituten uit de culturele sector, voor bedrijven met oog voor de 
toekomst. Noem ons grensverleggers, smaakmakers, beeldbepalers – we zijn 
het allemaal, en meer. Wij zijn Van Eijk & Van der Lubbe. 
 
 
 
WAT ZIJN DE WERKZAAMHEDEN 
 
Je werkt aan alle communicatie uitingen van de studio zoals sociale media, 
nieuwsbrieven en de website. Je zet het merk Van Eijk & Van der Lubbe op de 
kaart. 
 
 
 
WIE ZOEKEN WE 
 
Je bent een bevlogen, energiek en communicatief persoon. Je hebt grote 
affiniteit met de culturele wereld en het ontwerpvak. Je weet het imago, de 
producten en de diensten van Van Eijk & Van der Lubbe goed te profileren. Je 
doet dat actief, hands on en verrassend. Onze website, nieuwsbrief en social 
media zijn bij jou in goede handen. Uiteraard heb je een creatieve en foutloze 
pen voor het schrijven en redigeren van persberichten, marketing- en 
communicatieteksten en weet je (social) media goed in te zetten voor het 
verspreiden daarvan. Je kunt je volledig vinden in de missie en visie van de 
studio en bent trots mee te mogen werken aan bijzondere projecten. 
  



VERDER 
 

- Je bent creatief en kunt out of the box denken 
- Je bent goed op de hoogte van de relevante en actuele ontwikkelingen 

op het gebied van communicatie 
- Je kunt werken binnen bepaalde budgetten en tijdpaden 
- Je wilt graag helpen de studio uit te bouwen tot een (internationale) 

autoriteit op het gebied van vernieuwing en visie (conceptontwikkeling, 
product- en ruimtelijk ontwerp). Je werkt gedreven aan projecten met 
een groot bereik en intens karakter om mensen te laten kennismaken 
met die ideeën en visie 

- Je vindt het belangrijk om telkens ‘the bigger picture’ in ogenschouw te 
blijven nemen 

- Je voelt je thuis in een omgeving waar inhoud centraal staat  
- Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau en beschikt 

over de relevante skills  
- Je hebt oog voor bijzondere beelden en kent de adobe programma’s 
- Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift 
- Je bent een teamspeler, hebt uitstekende communicatieve 

vaardigheden en kunt gemakkelijk je kennis delen met anderen 
- Je bent ontvankelijk voor kritiek en stressbestendig.  
- Je bent flexibel 
- Je woont in  (de omgeving van) Eindhoven (met een maximale reistijd 

van 1 uur) 
 
 
 
WAT BIEDEN WE  
 
Een veelzijdige baan met veel mogelijkheden in een dynamische omgeving 
met een aanstelling in eerste instantie voor de periode van 1 jaar, met een 
optie voor verlenging. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De 
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de BNO voorwaarden. De 
standplaats is Geldrop. 
 
 
 
REAGEREN? 
 
Graag ontvangen we je motivatie en CV per mail uiterlijk 1 november 2016 
onder vermelding van ‘Vacature Communicatiemedewerker’.  Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met Miriam van der Lubbe 
middels een email naar info@vevdl.com. 
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