LAVA Architecten
Parijsstraat 74
3000 Leuven

Vacature communicatie profiel
Met het oog op LAVA juist en accuraat te presenteren, zijn wij op zoek naar een gedreven,
zelfstandige grafische vormgever & communicatie/media-manager (m/v) voor een
voltijdse medewerking in ons architectenkantoor.

00 32 16 23 01 41
info@lava-architecten.be
www.lava-architecten.be

functieomschrijving
In overleg met de vennoten stel je een communicatiebeleid en -visie op.
Je staat in voor de uitvoering en voor het up to date houden van deze visie.
Je ontwikkelt geschreven content voor zowel print- als online kanalen.
Je geeft vorm aan communicatiemateriaal gaande van online tools tot wedstrijd- en
bureaupresentaties.
Je maakt & beheert onze sociale media.
Je draagt zorg voor het promoten en beschermen van onze huisstijl.
Je beheert onze portfolio.
Je behandelt inkomende vragen van pers, leveranciers en klanten.
Je ondersteunt en organiseert mee elke LAVA-output.
Je ondersteunt administratief onze management assistente.
Het zint je om LAVA architecten mee uit te dragen.
profiel
Je hebt voeling met architectuur (opleiding architectuur is een pluspunt).
Je hebt je eerste werkervaring achter de rug. Of je overtuigt ons ervan dat je weinig ervaring
compenseert met veel skills en met motivatie.
Je streeft naar duidelijke en foutloze communicatie.
Je hebt zin voor analyse en synthese, bent kritisch en kan interpreteren.
Je bent een creatieve geest met zin voor stijl.
Je kan je vlotte pen inzetten voor de redactie van diverse content: persberichten,
presentaties, mailings ...
Je bent grafisch sterk.
Je bent communicatief, assertief & klantvriendelijk.
Je bent flexibel en stressbestendig (ifv. strakke deadlines).
Je werkt planmatig en gestructureerd, met oog voor detail.
Je bent praktisch ingesteld, je kan zelfstandig werken en je weet creatieve concepten uit te
werken tot een concreet eindresultaat.
Je kan perfect en foutloos communiceren in het Nederlands en het Engels (geschreven en
gesproken) en het Frans (is een pluspunt).
Je bent gedreven en wil je verder ontwikkelen, samen met LAVA.
Je legt vlot contacten met collega's en integreert je snel in nieuwe teams.
Je kent je weg in InDesign, Illustrator & Photoshop.
Je hebt kennis van Cinema 4D of ArchiCAD (is een pluspunt)
aanbod
We bieden je een aantrekkelijke èn veelzijdige functie met ruimte voor initiatief en
verantwoordelijkheid in ons middelgroot architectenbureau LAVA.
contact
Bezorg ons je cv & motivatiebrief.
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