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Adviseur communicatie en marketing (HBO) 

Locatie: Amsterdam 

 

Wie ben jij? 

Wij zijn voor de versterking van ons team op zoek naar adviseur communicatie en marketing.   

Ben jij creatief, hands-on en doelgericht en wil je bijdragen aan de verduurzaming van Neder-
land, dan ben je bij MSG aan het juiste adres. Wij zijn een innovatief adviesbureau op het gebied 
van duurzaamheid. Ons werk bestaat onder andere uit het vertalen van complexe vraagstukken 
naar kraakhelder en vlijmscherp informatiemateriaal, zodat het begrijpelijk is voor iedereen. Dit 
doen we onder andere met onze Toolkit: Visie op Energie. Samen met partners en vormgevers 
ontwikkelen we heldere teksten, infographics, explainervideo’s en schitterende dashboards voor 
bedrijven, overheden en brancheorganisaties.  

Wil jij ons helpen onze eigen communicatie- en marketingstrategie te updaten? En wil je organi-
saties helpen beter te communiceren en duurzamer te werken en presteren? Dan nodigen we je 
graag uit voor een gesprek. 

 

Wie zoeken wij? 

Je wilt bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid helpen om hun boodschappen 
helder over te brengen. 

Je hebt 1 of 2 jaar relevante werkervaring 

Je hebt een relevante opleiding communicatie/marketing afgerond 

Je neemt initiatief en kunt communicatie- en marketingactiviteiten ontwikkelen & uitvoeren 

Je bent communicatief vaardig: je hebt een vlotte pen, schrijft foutloos Nederlands en Engels en 
kan complexe onderwerpen met woord en beeld inzichtelijk maken. 

Je weet vanuit de communicatie mee te denken over de inhoud en (stakeholder)processen. 

Je bent creatief met taal en beeld 

Je wilt meegroeien met ons bedrijf  

 

Wat bieden wij?  

Een fulltime baan met een marktconform salaris  

Een jaarcontract, met intentie om te verlengen en uitzicht op vast 

Doorgroeimogelijkheden in een groeiende organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief 

Werken in een dynamische omgeving aan projecten die ertoe doen 

Prachtig kantoor in hartje Amsterdam  
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Je levert een bijdrage aan een duurzame samenleving 

 

Wat ga je doen? 

De werkzaamheden zijn onder andere: 
• Scripts schrijven voor explainervideo’s en animaties 
• Produceren van draaidagen voor video’s  
• Participatie- en communicatiestrategieën ontwikkelen voor opdrachtgevers. 
• Organiseren van evenementen en stakeholderbijeenkomsten 
• Teksten schrijven voor visuals en infographics 
• Schrijven van nieuwsberichten & webteksten 
• Ontwikkelen van een communicatie- en marketingstrategie voor MSG  
• Marketing organiseren voor onze toolkit: Visie op Energie 
• Social Media van MSG en VOE opbouwen en bijhouden 
• Een plan maken om MSG naar the next level te brengen 
• Presenteren van jouw plannen voor communicatie en marketing aan het MSG-team  

 
 

Wie is MSG?  

MSG is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het betrekken van stakeholders bij projecten 
op het gebied van energie en klimaat (participatie). Onze missie is om de transitie naar een duur-
zame samenleving te versnellen door het versterken van participatie, samenwerking en commu-
nicatie. We werken voor bedrijven, brancheorganisaties, de Rijksoverheid, gemeenten en ener-
giebedrijven.  

Het organiseren, structuren en communiceren van de kennisbasis vormt een belangrijk onder-
deel van ons werk. We brengen experts en belanghebbenden bij elkaar om het probleem te 
doorgronden en gezamenlijk oplossingen te kunnen vinden. Daarna zorgen we dat de resultaten 
helder en aantrekkelijk vormgegeven kunnen worden gecommuniceerd. 

Op onze website msgstrategies.nl vind je meer informatie over onze werkwijze en voorbeelden 
van projecten. MSG zit op een prachtige plek midden in het centrum van Amsterdam.  

 

Ben je enthousiast? 

Solliciteer dan vóór 10 oktober en stuur je brief met CV naar Mariken Betsema: vacatu-
res@msgstrategies.nl 

 

 

 

 

	


