Ondersteuning Communicatiemedewerker - ILS Configurator
Projectgegevens
Projecttitel:

ILS Configurator

Onderwerp

Ondersteuning Communicatie | Profielschets
Communicatiemedewerker

Wie zoeken wij
Voor het projectteam ILS Configurator zijn wij op zoek naar een medewerker communicatie en
marketing voor de periode van minimaal 8 weken, met een gemiddelde inzet van in het begin 3 á 4
dagen per week, afbouwend naar gemiddeld 1 dag in de week. We zoeken een gedreven en
proactieve professional, het liefst met ervaring in de bouwsector, die de diversiteit aan
communicatie- en marketingwerkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren.

Functieomschrijving
Als medewerker communicatie en marketing ben je verantwoordelijk voor externe communicatie
van het versnellingsproject ILS Configurator. Je komt met voorstellen hoe de communicatie en
marketing aan te vliegen en zo snel mogelijk het project op de kaart te zetten bij de verschillende
doelgroepen. Je denkt mee bij hoe we workshops en sessies voor stakeholders en betrokkenen
kunnen organiseren en onder de aandacht kunnen brengen en je voert tegelijkertijd ook zelfstandig
taken uit :
• Je komt met ideeën hoe we zo snel mogelijk de communicatie op gang kunnen krijgen
• Je stelt een communicatieplan op;
• Je creëert naamsbekendheid van het versnellingsproject ILS Configurator en versterkt het
imago van het project in on- en offline kanalen;
• Je zorgt voor de uitvoering van de communicatiestrategie waardoor interne en externe
doelgroepen (stakeholders) optimaal betrokken zijn bij de activiteiten, sessies en workshops
die we organiseren;
• Je stelt wervende en informatieve teksten op voor uiteenlopende communicatie-uitingen
online (artikels, advertenties, website, nieuwsbrieven e.d.) en maakt deze toegankelijk voor
diverse doelgroepen (stakeholders, geïnteresseerden etc.);
• Je hebt contacten met vormgevers en kan snel schakelen om een tot een ontwerp/logo te
komen die bij de communicatie gebruikt kan worden;
• Je bent verantwoordelijk voor adviseren en begeleiding van de vormgeving en inzet van
diverse communicatiemiddelen (video’s, online magazines, uitnodigingen, )
• Je beschikt over een netwerk met marketing/communicatie/design professionals met wie je
snel kunt schakelen.

Kennis en ervaring
•
•
•
•

Ervaring met communicatie rondom een project of lancering van een product;
Een communicatieprofessional die het vak verstaat;
Ervaring met het onderhouden van digitale (sociale) informatiebronnen (LinkedIn, Twitter,
website, portal/intranet, nieuwsbrieven, etc.);
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
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•
•
•
•
•
•
•

Ervaring en affiniteit met projectmatig werken;
Een netwerker die ervaring heeft met communicatie in een projectomgeving
Bestand tegen werken onder tijdsdruk;
Communicatief vaardig, zelfstandig en flexibel;
Hoofd – en bijzaken kunnen onderscheiden;
Prioriteiten kunnen stellen;
Een doener;

Het project: Wie zijn wij en wat doen we
De ILS Configurator is een online tool, die binnen de bouwsector het gebruik van de open BIMstandaarden en ILS’en (Informatie Leverings Specificatie) gaat vergemakkelijken. Doordat de
configurator het gebruiksgemak verhoogt (stap voor stap, per onderdeel door de ILS onderwerpen
navigeert) hopen de initiatiefnemers van dit project dat de configurator de ILS adoptie vergroot. “En
daarmee dus de adoptie van BIM-informatie uit modellen.”
Het projectteam is 6 mei van start gegaan met de eerste fase van het project, namelijk : Werkpakket
A-I. In deze fase van het project zijn we als team voornamelijk bezig met o.a. de voorbereidingen die
gedaan moeten worden om het traject zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast stellen we de
juiste kaders op en bereiden we de selectie van de partijen voor. Een belanrijk onderdeel in deze fase
is het ervoor zorgen dat het project naamsbekendheid krijgt bij de verschillende stakeholders en dat
we actief aan de slag gaan met het benaderen en informeren van deze groep. Al deze zaken zijn
randvoorwaardelijk voor de financiering en uitvoering van de vervolgstappen van het
versnellingsproject.

BIM Loket
Het project ILS Configurator is ondergebracht bij het BIM Loket, de organisatie die digitale
samenwerking in de gebouwde omgeving bevordert. BIM Loket faciliteert het projectteam dat zo
zelfstandig mogelijk de ontwikkeling van de ILS Configurator realiseert. In de praktijk betekent dit
dat je enerzijds te maken hebt met de communicatiemanager van BIM Loket die
eindverantwoordelijk is voor de communicatie van het project, anderzijds zo zelfstandig mogelijk
werkt ten dienste van het projectteam.

Arbeidsvoorwaarden
Wij zoeken een freelancer / zzp’er die beschikbaar is voor de periode van minimaal 8 weken.
Je inzet bedraagt 3 á’4 dagen per week in de eerste 2 á 3 weken. Daarna is de verwachting dat je 1
dag in de week bezig bezig bent met ondersteuning van dit project op het gebied van communicatie
activiteiten. Binnen BIM loket bestaat de mogelijkheid dat je ook andere communicatie
gerelateerde taken oppakt.
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