
marketing en communicatie medewerker 

‘Een brede en interessante functie met ruimte voor nieuwe energie en frisse ideeën’ 

 

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde teamplayer met affiniteit voor architectuur/design en gevoel voor beeldtaal. Het 

betreft een brede en interessante functie waar in de afgelopen jaren een goede basis is gelegd waarop verder kan worden 

gebouwd met ruimte voor nieuwe energie en frisse ideeën. 

 

Wil jij het bereik nog groter maken en vol trots het verhaal van Zecc uitdragen? 

 

Zecc werkt vanuit de Werkspoorkathedraal in Utrecht, met een hecht team van 24 creatieve en enthousiaste mensen aan 

uiteenlopende en uitdagende projecten. Steeds met dezelfde passie voor ons vak en de motivatie om mooie dingen te 

maken en vol trots uit te dragen. En dit is waar jij aan bod komt. 

 

Zecc zoekt een creatief marketing en communicatie talent met passende ervaring, bij voorkeur binnen de architectuur of 

design. Iemand die binnen Zecc de communicatie oppakt en hierin ook eigen initiatief neemt. Binnen Zecc ben jij, met input 

van andere medewerkers, verantwoordelijk voor de projectpresentatie ten behoeve van publicaties in bijvoorbeeld 

tijdschriften, boeken of andere media en natuurlijk ons eigen magazine ‘ZEEN”. Je zorgt voor de 2-jaarlijkse nieuwsbrief, het 

beheer van de website, bent vaardig met social media en zend projecten in voor architectuur-awards. 

 

Wat biedt Zecc? 

Een afwisselende baan in een jong en hecht team (Zecc Family). Een prettige en inspirerende werkomgeving met informeel 

karakter en korte lijnen. Je arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op opleiding, leeftijd en werkervaring, hierbij hanteert Zecc 

de CAO voor architectenbureaus. Verder betreft het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een lange 

termijnrelatie, waarin Zecc je volop de ruimte biedt om jezelf te (blijven) ontwikkelen en steeds weer uit te dagen. 

 

Bij Zecc organiseren we regelmatig beeldborrels met interessante gastsprekers en laten we geen kans onbenut om met het 

team het leuke en het nuttige te combineren: excursies, beeldlunches en champagne-momentjes en genieten we dagelijks 

van een verse gezonde lunch. 

 

Zecc heeft gewerkt aan eervolle projecten zoals de tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer en de Centrale Bibliotheek 

Utrecht in het voormalig Postkantoor aan de Neude. Tevens wordt er momenteel gewerkt aan een aantal uitdagende 

woningbouwopgaven door het hele land. Zecc wordt geroemd door de transformatie projecten van industrieel erfgoed en 

monumenten. Mede hierdoor kregen we in 2020 de prestigieuze titel ‘Architect van het jaar’ toebedeeld. 

 

Wat ga je doen bij Zecc? 

- Samen met de creatief directeur zorg je voor de vormgeving van de PR-strategie en weet hiermee onze communicatie 

naar een hoger niveau te tillen. 

- Publicaties, nieuwsbrieven, project-/bureaupresentaties en press-kits 

- Actueel houden van de website, projectteksten  en beeldselectie 

- Bijhouden netwerk- & Social Media kanalen (LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter) 

- Onderhouden perscontacten, afhandelen persverzoeken en opstellen perslijst 

- Inzenden projecten voor awards en vakprijzen 

- Schrijven van projectteksten (i.s.m. projectverantwoordelijke en partners) 

- Beeldselectie, tekstredactie en coördinatie Zecc magazine ‘ZEEN’ 

- Fotografiebegeleiding en beeldredactie 

- Ondersteuning bij acquisitie en tenders 

 

Wat vraagt Zecc? 

- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar vergelijkbare ervaring aan de hand van opleiding / werkervaring 

op het gebied van marketing, communicatie of public relations 

- Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

- Affiniteit met architectuur en design is een pré maar geen voorwaarde 

- Gevoel voor beeldtaal en beeldgebruik 

- Sterke communicatieve vaardigheden (intern en extern) 

- Eigen initiatief en zelfstandigheid is een must, maar samenwerken is key 

- Talent voor planning en overzicht 

- Beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week 

- Skills in InDesign en Photoshop (basis niveau) 

- Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal 

 

Woonachtig in het midden van het land en/of goede bereikbaarheid met OV 

 

Zie jij kansen om het bijzondere verhaal van Zecc te versterken? Dan horen we graag van je! Stuur je motivatie en een 

volledig CV met foto naar: christa@zecc.nl            


