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Marketing Communicatie Manager 

 

SADC zoekt een: 

 

Marketing Communicatie Manager  

(fulltime) 

 

Wij zijn op zoek naar een internationaal georiënteerde Marketing Communicatie Manager. Ben jij 

daadkrachtig, vernieuwend, een tikkeltje eigenwijs en kunnen we onze marketing- en communicatie strategie 

wel aan jou toevertrouwen? Laten we dan snel kennismaken! 

 

• Wat ga je doen? 

- Je schakelt makkelijk tussen strategisch tactische vraagstukken en operationele zaken. Je begint in de 

ochtend met het schrijven van relevante en actuele content met het oog op een goede vindbaarheid en 

conversie en je maakt een inspirerende presentatie voor de directeur. In de middag werk je samen met 

een projectmanager aan een uitgekiende communicatiestrategie om potentiële klanten enthousiast te 

maken voor onze locaties.  

- Met gemak beweeg jij je binnen een complexe bestuurlijke omgeving. Je houdt van het leggen van 

verbindingen, je neemt onze stakeholders gestructureerd mee doordat je goed begrijpt welke belangen 

spelen en je hen goed informeert over waar SADC voor staat. 

- Vanuit een samenwerkingsverband van publieke en private partijen van Amsterdam Airport Area (AAA) 

promoot je de Metropoolregio Amsterdam internationaal als topvestigingslocatie om gevestigde bedrijven 

te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Je doet dit onder meer door het maken van creatieve en 

inspirerende bidbooks die weten te overtuigen. 

- Je analyseert en interpreteert in- en externe markt- en onderzoeksgegevens en legt verbanden tussen de 

verschillende datastromen afkomstig uit verschillende systemen/onderzoeken. Op deze manier weet je 

gericht de doelgroep te bereiken en zorg je ervoor dat marketing- en communicatieactiviteiten gericht 

kunnen worden ingezet en kansen tijdig gezien en benut worden. 

•  Wij vragen 

Dat je jouw drive, deskundigheid en ervaring op het gebied van Marketing en Communicatie wilt inzetten voor 

SADC en AAA. Gezien de zwaarte van de functie, is het belangrijk dat je minimaal een afgeronde hbo-opleiding 

hebt (bijvoorbeeld Marketing Communicatie of Communicatiewetenschappen) en dat je beschikt over een 

aantal jaren werkervaring. Daarnaast is het belangrijk dat je het Engels zowel mondeling als schriftelijk goed 

beheerst. Het is een pré als je kennis en ervaring hebt met Adobe Photoshop, Adobe InDesign en/of Adobe 

Illustrator.  

 

•Wie ben jij? 

- Je houdt van dynamiek, van schaken op meerdere borden tegelijk. Jouw organisatietalent en effectieve 

manier van werken zorgen ervoor dat je constante kwaliteit levert aan de verschillende projecten waaraan 

je werkt.  
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- Je krijgt geregeld complimenten voor de leesbaarheid van jouw teksten: kort en krachtig, makkelijk 

leesbaar en inspirerend. 

- Je maakt gebruik van de kennis en kunde van je collega’s. Met samenwerken bereik je een nog beter 

resultaat dan dat je alleen had behaald.  

•  Wat mag je van ons verwachten? 

Een spannende baan in het hart van een klantgedreven organisatie met een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Bij SADC waarderen we de verschillen tussen mensen en geven we mensen de ruimte 

om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de doelstellingen van SADC en voor het bijdragen aan een 

toekomstbestendige wereld, die duurzaam en inclusief is. 

Vanzelfsprekend ontvang je op basis van je achtergrond en ervaring marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

•  Hoe kan je solliciteren? 

Je kan jouw motivatie en CV sturen aan Eva Klein Schiphorst, mail: e.kleinschiphorst@sadc.nl. Wij kunnen niet 

wachten om meer over je te horen dus we maken graag snel kennis.  

Wil je eerst meer weten over de functie? Dan vertelt Eva je er graag meer over, telefoon: 020 - 20 666 40. 

 

 

- SADC ontwikkelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Onze missie is het benutten en versterken van de economische en maatschappelijke potentie van de 

Schipholregio. Dit doen wij door als publieke gebiedsontwikkelaar van werklocaties waarde toe te voegen 

vanuit de gedeelde belangen van onze 4 aandeelhouders en door te anticiperen op schaarste en op 

maatschappelijke en economische ontwikkelingen in deze regio.  

- SADC verbindt én katalyseert 

Onze kracht ligt in verbinden en katalyseren. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij verbinden 

ondernemers en overheden aan ontwikkelaars en kennisinstellingen. Wij verbinden ideeën. Samen 

werken wij deze uit tot nieuwe markt- en businessconcepten. 

- SADC biedt talent de ruimte  

We zijn een bedrijf waarin onze medewerkers het succes bepalen. Onze medewerkers staan in verbinding 

met hun klanten, ze zijn open en nieuwsgierig en zoeken de samenwerking. We stimuleren je om het 

beste uit jezelf en uit je collega’s te halen. Binnen SADC doen we het samen. 

 

Als je meer wilt weten over SADC, dan kan je kijken op de website www.sadc.nl. 
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