
Project Communications Officer 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

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, aansturen en uitvoeren van de communicatieactiviteiten
van verschillende onderzoeksprogramma's en -projecten van AMS Institute. Denk hierbij aan (teksten
voor) projectwebsites, video's, infographics, (netwerk)evenementen en ander communicatiemateriaal.
Hierbij werk je in nauw overleg met de projectleiders en stem je indien nodig af met verschillende
projectpartners.

Met de realisatie van deze verschillende communicatie-uitingen draag je bij aan de projectdoelen en
aan het uitdragen van de projectresultaten. Zonder jouw werk vinden de resultaten van het onderzoek
onvoldoende hun weg naar de praktijk. De uiteenlopende projectplanningen en af en toe strakke
deadlines schrikken jou niet af.

Natuurlijk ben je niet alleen maar aan het produceren en zenden. Je houdt de actualiteiten goed in de
gaten en weet deze te verbinden aan het onderzoek en de resultaten in de projecten.

Je bent in deze functie onderdeel van een communicatieteam van vijf personen. Hierdoor zijn er altijd
collega's met wie je kunt overleggen om jouw werk nóg beter te maken.

Over jou

We zijn op zoek naar een all-round communicatiemedewerker, die snel de diepte in kan op
verschillende onderwerpen, snel kan schakelen en die zelfstandig werkt. Daarnaast vink je
onderstaande eigenschappen gemakkelijk af:

● Je hebt ervaring met het ontwikkelen van diverse effectieve communicatieproducten voor
(onderzoeks)projecten. Je vindt het daarbij leuk om wetenschappelijke resultaten te vertalen
naar publieksvriendelijke teksten.

● Je hebt brede communicatievaardigheden. Van het schrijven van teksten, tot het begeleiden
van een videoproductie, tot het organiseren van een event.

● Je weet hoe je moet werken in een omgeving met meerdere stakeholders. Je bent een
duidelijke communicator die in staat is om een gedeeld perspectief te creëren op
communicatie-resultaten.

● Je ziet kansen en weet mogelijkheden met elkaar te verbinden. Zodat de communicatie in de
verschillende projecten elkaar en ook de corporate communicatie versterkt.

● Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.

Over AMS Institute



Hier komt het beste van TU Delft, Wageningen University & Research 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

● Deze functie is voor 32-40 uur per week
● Contract voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheden om daarna te verlengen
● Inschaling op niveau Hay 10 VSNU
● Brutoloon tussen € 2.960,- en € 4.670,- op basis van 40 uur per week; afhankelijk van

ervaring.
● Eindejaarsuitkering ter hoogte van 1 bruto-maandloon.
● Uitstekende pensioenregeling via ABP

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 voor 20-08-2022 je CV en motivatie te sturen aan: hr@ams-institute.org

mailto:hr@ams-institute.org
mailto:hr@ams-institute.org

