
Wij zoeken nieuwe collega’s
(Senior) Consultants Communicatie, PR & Public Affairs

WAT GA JE DOEN?

www.bcw-global.com/nlGlobal Agency of the Year 2020  EMEA Consultancy of the Year 2021

Je ontwikkelt campagnes en strategieën, doet onderzoek, schrijft persberichten,
opiniestukken en blogs, ontwikkelt en verzorgt trainingen, helpt klanten op het vlak
van crisis communicatie, draagt bij aan pitches en new business voorstellen, begeleidt
interviews, stakeholdergesprekken en workshops, helpt bij de ontwikkeling en roll-out
van een sustainability programma, en je volgt en duidt politieke en bestuurlijke
ontwikkelingen
Je werkt soepel samen met ons team in Nederland en met collega’s en experts over
de grens
Je schakelt tussen strategie, conceptontwikkeling en implementatie
Je leidt projecten in goede banen, ook financieel, en houdt klanten goed op de hoogte
over de voortgang
Je hebt jouw voelsprieten uitstaan en kan ontwikkelingen in media en politiek snel en
helder duiden voor (internationale) collega’s en klanten
Je legt moeiteloos de verbinding tussen public affairs, corporate affairs en
mediastrategie en je bent goed op de hoogte van de laatste (digitale) ontwikkelingen  
Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied, legt
connecties binnen en buiten BCW, draagt bij aan de ontwikkeling van ons bureau en
weet feilloos de juiste experts in ons netwerk te vinden
Je weet bovendien kalm te blijven in geval van een crisis 

BCW is met meer dan 5000 mensen in 112 landen één van 's werelds grootste
communicatiebureaus. We bouwen aan sterke merken en reputaties voor klanten die
vertrouwen op onze expertise in public en corporate affairs, digital, PR, mediastrategie,
sustainability en crisiscommunicatie. Ons werk is divers, net als ons klantenportfolio. Dat
maakt werken voor BCW ook zo uitdagend. 

Vanuit ons kantoor in Den Haag helpen we een breed scala aan opdrachtgevers de
politiek, overheid, klanten, media en (interne) stakeholders te bereiken. Daarbij gebruiken
we de meest effectieve en invloedrijke kanalen (earned-first, paid, digital, owned) om
ideeën, visies en feiten onder de aandacht te brengen en de dialoog te voeren. Wij
werken voor overheden, non-profit organisaties, B2B en B2C bedrijven in diverse
sectoren. 
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WAT BIEDEN WIJ?

WIE BEN JIJ?

INTERESSE?
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Een leuk team en een open cultuur
De meest uitdagende vraagstukken in ons vakgebied
Zeer uiteenlopende opdrachtgevers in een sterk internationale omgeving
Werken met de beste vakgenoten binnen ons internationale netwerk
Een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Volop ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden
Flexibiliteit, ook in werkplek (op kantoor en vanuit huis)

HBO of WO opgeleid
Werkervaring bij een bureau of aan klantzijde op het gebied van corporate
communicatie, reputatiemanagement, brandmanagement of public affairs. Voor een
consultant denken wij aan 2 – 4 jaar ervaring, voor een senior consultant 4 - 6 jaar
Koestert (internationaal) teamwork voor het allerbeste resultaat
Schriftelijk en mondeling ijzersterk in het Nederlands én Engels
To-the-point en aansprekend presenteren
Kritisch, hebt oog voor detail en staat voor de kwaliteit van ons werk
Pro-actieve en resultaatgerichte project- en relatiemanager
Schakelt goed tussen de diverse expertisegebieden binnen ons bureau om voor elk
vraagstuk van onze klanten de beste aanpak te bieden

Stuur een email met korte kennismaking en CV naar Barbara Mulder
barbara.mulder@bcw-global.com
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