
 

                    

 
 

STAGIAIR(E) PR EN COMMUNICATIE 
 
Bekkering Adams architecten is een internationaal opererend architectuurbureau te Rotterdam. Met een 
compact team wordt er gewerkt aan bijzondere en innovatieve projecten met een sterke identiteit, 
gekenmerkt door expressieve architectuur. Het bureau heeft een diverse orderportefeuille waarbij de 
opgaven variëren van complexe bouwopdrachten tot het formuleren van nieuwe concepten. Parallel 
aan het ontwerpproces zet het bureau onderzoek in gang als toegevoegde waarde van het ontwerp.  
 
De functie 
Om de ontwerpen en onderzoeken intern te ondersteunen en extern onder de aandacht te brengen is 
Bekkering Adams architecten op zoek naar een stagiair(e) PR en communicatie. In samenwerking met 
de directie en de medewerker PR en communicatie werk en denk je mee over alle facetten van de 
interne en externe communicatie. 
 
Werkzaamheden 

• Meedenken over de opzet en uitvoering van social media beleid. 
• Uitvoeren van grafische werkzaamheden van onder andere monografie en brochure. 
• Maken, plaatsen en updaten van content op de website. 
• Meeschrijven aan persberichten en e-mailnieuwsbrieven en opmaken volgens de huisstijl. 

 
Wij vragen 

• Affiniteit met architectuur en vormgeving. 
• Brede ervaring met social media. 
• Ervaring met Photoshop, InDesign, CMS en MS Office. 
• Ervaring met beeldbewerking in nog bredere zin wordt op prijs gesteld. 
• Ervaring met Vector Works is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld. 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
• Kunnen schakelen tussen teamwerk en zelfstandig werk.  

 
Wij bieden 

• De mogelijkheid om in een dynamisch en internationaal opererend team praktijkervaring op 
te doen. 

• Een compact team dat goed op de hoogte is van elkaars werkzaamheden en elkaar 
daarom breed kan ondersteunen en van input kan voorzien. 

• Een stageplek voor minimaal vijf maanden met een en vergoeding van €300,00 netto per 
maand. 

 
Interesse? 
Stuur je motivatie, CV en portfolio uiterlijk maandag 12 januari 2015 naar info@bekkeringadams.nl 
onder vermelding van ‘Vacature stagiair(e) PR en communicatie’. Neem voor vragen contact op met 
Pamela Berhitoe via het bovengenoemde emailadres of telefonisch via 010-425 8166. 
 


