Head of Communications AMS Institute
In deze baan ben je dagelijks omringd door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en
ondernemerschap dat bijdraagt aan grootstedelijke oplossingen in Amsterdam en andere
wereldsteden.
Bij Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) werken allemaal
mensen - studenten, wetenschappers, professionals uit de publieke en private praktijk - met een
passie om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Op onze thuisbasis in hartje Amsterdam brengen we
deze diverse, interdisciplinaire groep samen voor talentontwikkeling, onderzoek en innovatie en het
stimuleren van ondernemerschap in metropolitan solutions. Om nieuwe ideeën en innovatieve
oplossingen te ontwikkelen op het gebied van mobiliteit, energie, voedsel, digitalisering, circulariteit
en klimaatbestendigheid.
Iedereen brengt zijn eigen expertise mee en samen ontwikkelen en valoriseren we integrale
oplossingen to reinvent the city. Door deze unieke aanpak bruist het binnen AMS Institute en dat
voel je!
Over de functie
Om de stad opnieuw uit te vinden, moet er veel gebeuren - ook in communicatie; Hoe zetten we
onze corporate story scherp neer? Hoe betrekken we op de juiste momenten de juiste stakeholders
zonder onze eigen focus uit het oog te verliezen? Hoe geven we handen en voeten aan de enorme
hoeveelheid resultaten die we kunnen communiceren? Hoe versterken we de interne community?
Dat is jouw uitdaging! Dit doe je natuurlijk niet alleen, je stuurt een team van vier collega's en een
aantal studentassistenten aan.
We zijn op zoek naar een stevige communicatie professional met de volgende kwaliteiten:
●
●
●
●
●
●
●

Ervaring met multi-stakeholder management;
Je snapt universitaire organisaties en hebt organisatiesensitiviteit;
Strategische denker en tegelijkertijd een aanpakker;
Scherpe visie op positioneringsvraagstukken;
Ervaring met wetenschapscommunicatie;
Vloeiend in het Nederlands en Engels;
Je kunt het beste uit een team halen.

Over AMS Institute
Hier komt het beste van TU Delft, WUR en Massachusetts Institute for Technology (MIT) samen in
Amsterdam!
AMS Institute is in 2014 opgericht in Amsterdam als samenwerkingsverband tussen TU Delft en
WUR, in samenwerking met MIT. Het doel van AMS Institute is “to (re)invent a more prosperous city;
sustainable, resilient and just”. Hiertoe ontwikkelt het instituut (technologische) kennis in
onderzoeksprojecten, leidt het studenten en professionals op en jaagt het innovatie en
ondernemerschap aan om te komen tot gewenste oplossingen. Grootstedelijke vraagstukken
worden aangepakt op zes hoofdthema’s: Smart Urban Mobility, Urban Energy, Circularity in Urban

Regions, Metropolitan Food Systems, Responsible Urban Digitization en Climate Resilient Cities.
Onderzoek, onderwijs, innovatie en ondernemerschap organiseren wij in samenwerking met een
breed scala aan partners. Enerzijds wetenschappelijke partners, maar juist ook in samenwerking met
het bedrijfsleven, gemeente Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en steden
wereldwijd.
AMS Institute is een diverse en inclusieve organisatie, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is
een kracht die we gebruiken om te werken aan onze missie: re-inventing cities. Het draagt bij aan
meer creativiteit en innovatie. AMS Institute staat midden in de samenleving en wil een afspiegeling
zijn van die samenleving. Onze vacatures staan dan ook open voor iedereen.
Jouw arbeidsvoorwaarden
Jouw functie is ingebed binnen Wageningen University & Research (WUR) en Technische Universiteit
Delft (TU Delft). Vanuit WUR word je gedetacheerd naar AMS Institute met als standplaats
Amsterdam. Je rapporteert aan de algemeen directeur van AMS Institute, maar staat ook in direct
contact met de directies corporate communicatie van beide moederorganisaties.
Als het gaat om arbeidsvoorwaarden zit je goed bij Wageningen University & Research. Een aantal
highlights uit onze CAO zijn bijvoorbeeld:
●

Sabbatical leave, studieverlof en deels betaald ouderschapverlof;

●

Werktijden die in overleg kunnen worden vastgesteld, zodat een optimale balans tussen
werk en privé mogelijk is;

●

Wij bieden een aanstelling voor 38 uur per week (1,0 fte) aan

●

De mogelijkheid om door meer te werken, maximaal 40 uur per week, extra vakantie /
compensatie-uren op te bouwen;

●

Er is veel aandacht voor vitaliteit en je kan, tegen een aantrekkelijk tarief, gebruik maken van
de op de campus aanwezige sportfaciliteiten;

●

Een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%;

●

Uitstekende pensioenregeling via ABP.

Bij deze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden hoort natuurlijk ook een passend salaris. Wij
bieden afhankelijk van je ervaring, een marktconform salaris van minimaal €4.629 tot maximaal
€5.943 bij een volledige werkweek van 38 uur conform CAO Nederlandse Universiteiten (schaal Hay
12). Een aanstelling tussen de 0,8 en 1,0 fte is bespreekbaar.
WUR stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er
zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving, wij bieden uitstekende
opleidingsmogelijkheden. Je krijgt bij ons een veelzijdige baan in een internationale omgeving met
een plezierige en open werksfeer.
WIL JE MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over deze functie of de procedure kun je contact opnemen met Martijn van
Beersum, HR Officer; 06-10598900 of per e-mail; hr@ams-institute.org.
Wil je solliciteren?
Dat kan door je CV en motivatie te sturen aan: hr@ams-institute.org

Deze vacature staat open tot en met 8 mei 2022. De eerste sollicitatiegesprekken willen wij plannen
vanaf week 19-2022.

