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bereik VAn De FunctieFAMilie 
niVeauS f t / m M

Algemeen doel van de functiefamilie:
Het zorgdragen voor de juiste informatievoorziening zowel intern als 

extern, het verbeteren van acquisitie en opdrachtmogelijkheden en 

een juiste uitstraling geven aan het bureau en de diensten. 

Voorkomende	functienamen	binnen	de	familie:

• commercieel Medewerker 

• communicatie adviseur

• grafisch Vormgever

• Manager communicatie 

• Manager Marketing en communicatie 

• Maquettebouwer

• Medewerker PR en communicatie

• Presentatie en communicatie adviseur 

• Presentatiemedewerker

• Strategisch Marketeer

ZOekwijZer FunctieFAMilie 13 
MArketing en cOMMunicAtie niVeauS f t / m M

f binnen het marketing- en communicatiebeleid in opdracht van 

diverse medewerkers vervaardigen van de door hen gewenste 

communicatie-uitingen. de problemen vereisen enige ervaring 

op het gebied van (grafische) vormgeving en hangen samen met 

de mate waarin de vormgegeven communicatie-uitingen over-

eenkomen met de wensen van de opdrachtgevers.

g overeenkomstig het marketing- en communicatiebeleid bieden 

van ondersteuning aan uiteenlopende medewerkers bij het 

vervaardigen van communicatie-uitingen. de problemen vereisen 

enige ervaring op het gebied van (grafische) vormgeving en 

hangen samen met het realiseren van effectieve communicatie, 

die intern en extern het imago van het bureau ten goede komt.

H uitvoeren van het marketing- en communicatiebeleid via het 

ondersteunen van de medewerkers en het produceren van 

communicatie-uitingen. de problemen vereisen ervaring op het 

gebied van (grafische) vormgeving en hangen samen met het 

zoeken naar wegen om de communicatie zo effectief mogelijk 

te laten zijn. de interne contacten met verschillende afdelingen 

zijn van belang voor de juiste keuze van de interne en externe 

uitingen en daarmee uitstraling en (re)presentatie van het 

bureau.

13 mARkETINg EN COmmUNICATIE

nb: indien de niveaus binnen deze familie niet toereikend zijn, kunt u voor lagere niveaus tevens kijken bij familie 08 bureauondersteuning. 
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J uitvoeren van het vastgestelde beleid ten aanzien van marketing 

en communicatie waaronder adviseren en ondersteunen van 

de medewerkers en uitvoeren van communicatie-uitingen. de 

problemen vereisen enige ervaring en hebben te maken met de 

vertaling van het doel van de tekst/presentatie in de wijze van 

weergave. de interne contacten met verschillende afdelingen 

zijn van belang voor advies, de interne en externe uitingen en 

daarmee uitstraling en (re)presentatie van het bureau.

k uitvoeren, implementeren en bewaken van het vastgestelde beleid 

ten aanzien van marketing en communicatie, waaronder adviseren 

en ondersteunen van medewerkers, bewaken van communicatie-

uitingen en beleidsmatig adviseren. de soms complexe problemen 

vereisen ervaring en hebben te maken met de vertaling van 

het doel van de tekst/presentatie in de wijze van weergave en 

concrete vertaling van beleid en uitvoering. de interne contacten 

met verschillende afdelingen en leidinggevenden, zijn van belang 

voor advies, de interne en externe uitingen en daarmee uitstraling 

en (re)presentatie van het bureau.

l (Mede)ontwikkelen van het marketing- en communicatiebeleid. 

daarnaast adviseren over en bewaken van complexe commerciële 

activiteiten, zoals (aanbestedings) projecten. de vaak complexe 

problemen vereisen inzicht in diverse factoren en een ruime 

werkervaring en gevoel voor het doel, het vakgebied en de 

branche. de interne contacten met alle medewerkers en directie, 

zijn van belang voor het imago, uitstraling en (re)presentatie van 

het bureau en behalen van aanbestedingen. overtuigingskracht 

is vereist.

M ontwikkelen van marketing- en communicatiebeleid. daarnaast 

bewaken en uitvoeren van complexe commerciële activiteiten, 

zoals aanbestedingsprojecten. de complexe problemen vereisen 

inzicht in diverse factoren en een zeer ruime werkervaring 

en gevoel voor het doel, maatschappij, het vakgebied en de 

branche. de intensieve interne contacten met alle medewerkers 

en directie, zijn van belang voor het imago, uitstraling en 

(re)presentatie van het bureau en behalen van aanbestedingen. 

overtuigingskracht is vereist.
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