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Vacature: Project Manager Communications 
Full time, Den Haag 
 
HollandBIO is de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector. Wij 

vertegenwoordigen en verbinden ruim 200 life sciences bedrijven in Nederland. Samen werken 

we aan ons toekomstideaal: een maatschappij waarin toepassingen en innovaties uit 

biotechnologie maximaal bijdragen aan gezondheid, duurzaamheid en welvaart. Om ervoor te 

zorgen dat innovaties uit de biotech snel en breed beschikbaar zijn, gaat HollandBIO obstakels 

te lijf die de ambities van onze koplopers in de weg staan. We gaan voor vooruitgang, ook 

wanneer we de status quo ter discussie moeten stellen. Deze lijn trekken we ook door in onze 

communicatie en ‘tone of voice’: HollandBIO is uitgesproken en duidelijk, maar altijd 

optimistisch en oplossingsgericht.  

 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een Project Manager Communications die 

HollandBIO’s communicatie naar het volgende niveau helpt tillen. Samen met je collega’s en leden 

zet je de biotech sector én HollandBIO nog steviger op de kaart. Door middel van rake en creatieve 

teksten en communicatie maak je de ambities, inspanningen en resultaten van HollandBIO en de 

leden wereldkundig. 

 

De functie 

Als Project Manager Communications ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

communicatiemiddelen en de uitvoering van de communicatie van HollandBIO.  

 

Je ontwikkelt en redigeert content voor diverse communicatiekanalen zoals de nieuwsbrief, website, 

events en (social) media. Je brengt doelgroepen in kaart en analyseert deze, draagt bij aan het 

vaststellen van communicatiedoelen, ontwikkelt plannen om deze te realiseren, en voert deze uit. Je 

werkt projectmatig en gestructureerd, in nauwe samenwerking met je collega’s en de HollandBIO 

leden. Je monitort resultaten en effecten van je inspanningen en doet voorstellen voor vernieuwing 

en verbeteringen.  

 

In deze functie rapporteer je aan de Public Affairs Manager. 

 

Jouw profiel 

Werken in een sector die door technologie, onderzoek en innovatie werkt aan een duurzame, 

gezonde en welvarende samenleving maakt je enthousiast. Je bent ambitieus, een teamspeler die 

houdt van aanpakken. Je bent hebt een vlugge en vlotte pen, bent creatief en weet prioriteiten te 

stellen. Je hebt een open blik en een antenne voor trends. Je houdt ervan met tekst en beeld je 

doelgroep mee te nemen in een verhaal, je bent resultaatgericht en zet het belang van onze leden 

altijd voorop.  
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Je beschikt over:  

• een afgeronde universitaire master 

• 1-3 jaar werkervaring in de life sciences sector en/of communicatie/PR/Public Affairs 

• een flinke dosis creativiteit om complexe onderwerpen te vertalen naar pakkende en 

begrijpelijke teksten 

• een passie voor schrijven en het vertellen van een verhaal 

• een voorliefde voor nieuws, (social) media en maatschappelijke trends en ontwikkelingen 

• een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels 

  

Geïnteresseerd? 

Stuur voor 15 maart 2020 je motivatiebrief met CV ter attentie van Timen van Haaster naar 

info@hollandbio.nl. Voor meer informatie of bij vragen over de functie kun je contact opnemen met 

Timen via telefoonnummer 070-8331333.
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