Vacature: Communicatieadviseur
Fulltime, Den Haag

Biotech maakt het leven beter, dat staat als een paal boven water. HollandBIO, de
belangenvereniging van de Nederlandse biotech sector, werkt hard om de potentie van biotech
voor duurzaamheid, gezondheid en economie te ontsluiten. HollandBIO is ambitieus,
vooruitstrevend en ondernemend. We groeien als kool, wat betreft ons ledenaantal (nu >250),
ons team (nu 12 FTE) en daarmee het belangrijkste: onze gezamenlijke impact (niet in één cijfer
uit te drukken).
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een communicatieadviseur die HollandBIO’s
communicatie naar het volgende niveau helpt tillen. Vind jij niets leuker dan samen met je collega’s
en onze leden de biotech sector én HollandBIO nog steviger op de kaart te zetten? En vind je het
daarnaast belangrijk dat jouw werk bijdraagt aan een meer duurzame, gezonde wereld? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
HollandBIO zoekt een

Communicatieadviseur
De functie
Communicatie is cruciaal voor HollandBIO: over de sector en al het moois dat daar gebeurt, over
HollandBIO zelf en onze activiteiten. Met behulp van creatieve campagnes en rake middelen maak
je de ambities, inspanningen en resultaten van de biotech sector en HollandBIO wereldkundig. Je
ontwikkelt content voor diverse communicatiekanalen zoals de nieuwsbrief, events en (social)
media. 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.
Jouw profiel
Je bent een flexibele en creatieve teamspeler die houdt van aanpakken. Je vindt het belangrijk dat je
werk bijdraagt aan een gezondere en meer duurzame wereld en ziet de kansen die biotech daartoe
biedt. Je voelt je prettig bij een pakket aan uiteenlopende activiteiten en weet prioriteiten te stellen.
Je bent een zelfstarter en je houdt ervan processen te verbeteren. Je beschikt over een goeie dosis
ambitie, veel enthousiasme en prettige sociale vaardigheden. Daarnaast ben je in staat om
analytisch te denken en nauwkeurig te werken.
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Je beschikt over:
• een afgeronde universitaire opleiding en >3 jaar werkervaring in communicatie en/of
marketing;
• een positieve grondhouding ten aanzien van innovatie en biotech;
• een flinke portie creativiteit, van een scherpe pen tot gevoel voor beeld;
• talent voor het vertellen van verhalen (ook over complexe onderwerpen);
• uitstekende projectmanagement skills;
• een voorliefde voor nieuws, (social) media en maatschappelijke trends en ontwikkelingen;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, in zowel Nederlands en Engels.
HollandBIO biedt
Een leuke baan met veel vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een geweldig team! Bij
HollandBIO vinden we plezier in het werk en de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. We
stimuleren dat met een goed opleidingsbudget, met training on the job en teamactiviteiten. Je
rapporteert aan de Public Affairs Manager van HollandBIO.
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie met CV t.a.v. Timen van Haaster (Public Affairs Manager) voor 3 februari 2022
naar info@hollandbio.nl. Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Timen, via
telefoonnummer 070-833 1333.
Over HollandBIO
De biotech sector realiseert baanbrekende innovaties die mens, dier en planeet vooruit helpen. Met
nieuwe geneesmiddelen, vaccins, diagnostica, gewassen, kweekvlees en een scala
aan biobased ingrediënten en materialen maakt biotech het leven beter. Disruptieve innovaties
vinden echter zelden zonder slag of stoot hun weg naar de maatschappij. HollandBIO verenigt de
sector, agendeert kansen en bedreigingen, en brengt oplossingen in kaart om de innovaties van
koplopers te laten landen. Samen mobiliseren we kennis en invloed om het nationale biotech
ecosysteem te versterken en verbeteren. Samen maken we onze ambitie waar.
HollandBIO draagt bij aan het succes van de Nederlandse biotech sector door ruim 250
bedrijven te verbinden en te ondersteunen. We zijn een actieve, privaat gefinancierde, snel
groeiende vereniging. De HollandBIO-achterban is een afspiegeling van de Nederlandse biotech
sector: van start-ups, midden- en kleinbedrijf tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of
biobased economy. Twaalf ambitieuze en gedreven teamleden zijn de drijvende kracht achter
HollandBIO.

Pagina 2 van 2

