Eindhoven Airport N.V., met 5,7 miljoen passagiers in 2017, groeit snel en kenmerkt zich door flexibiliteit en een
informele werksfeer. Eindhoven Airport N.V. biedt werk aan 60 personen. Samen met de partnerbedrijven is
Eindhoven Airport N.V. een van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is dat de luchthaven in
2019 2.000 indirecte arbeidsplaatsen zal bieden. We zoeken een

PR Officer
40 uur

JOUW AFDELING
Je bent onderdeel van de afdeling Juridische & Bestuurlijke Zaken & Communicatie. De afdeling waar je komt te
werken bestaat uit 8 collega’s en wordt aangestuurd door het Hoofd Juridische & Bestuurlijke Zaken &
Communicatie. Jij rapporteert aan de Manager Communicatie en je bent lid van het Kernteam Communicatie.
Jouw aandeel is content, nieuws maken en goede relaties met de media in de regio en nationaal.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als PR Officer zorg je voor een goede relatie met de media door frequente berichtgeving en adequate
woordvoering. Je zorgt ervoor dat Eindhoven Airport wordt gezien en geraadpleegd als autoriteit op het gebied
van luchtvaart en luchthavens.
Wat worden je belangrijkste werkzaamheden?
 Persvoorlichting en woordvoering
o Het ontwikkelen van persbeleid in samenwerking met de Manager Communicatie ontwikkelen van
persbeleid.
o Mediamonitoring.
o Coördineren en uitvoeren persvoorlichting en woordvoering.
o Schrijven en redigeren van persberichten.
o 24/7 woordvoerderspiket (toepassen van ‘hoor/wederhoor’).
o Coördinatie pers-calamiteitenorganisatie (procedures etc.).
 Mede ontwikkelen van het beleid voor integrale communicatie. Hierbij zijn de strategie van Eindhoven
Airport en het Communicatieplan leidend.
o Vormgeven en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid met nadruk op pers/media,
omgevingscommunicatie(middelen) en interne communicatie(middelen), binnen de randvoorwaarden
van de corporate identity en beleid (incl. huisstijl).
o Advies en ondersteuning bij (interne) communicatievraagstukken binnen de organisatie.
JOUW PROFIEL
 Je hebt een afgeronde hbo-opleiding communicatie of gelijkwaardig.
 Je hebt ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in een journalistieke of Public Relations functie (bij een
publiek/private organisatie).
 Je hebt ervaring met digitale perskamer en monitoring systemen en content distributie, ook via sociale
media, infographics, whitepapers en intra/extranets.
 Je hebt ervaring met projectmanagement.
 Je hebt een vlotte pen en beschikt over een uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands
en Engels).
 Je hebt affiniteit met de regio en Brainport Eindhoven. Je komt uit het gebied of je woont er al.
 Je werkt professioneel, hands on en actiegericht.

ONS AANBOD
We bieden je een uitdagende en zelfstandige functie binnen een organisatie die volop in beweging is en waarin
je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen.

Procedure:
Is dit de juiste uitdaging voor jou? Stuur dan nu je sollicitatie met CV naar solliciteren@eindhovenairport.nl
MEER OVER EINDHOVEN AIRPORT
Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal
bereikbaar. De luchthaven is cruciaal voor de regio om haar ambities te kunnen verwezenlijken. Eindhoven
Airport combineert economische groei met een prettig en duurzaam leefklimaat. Eindhoven Airport is een
luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport is koploper, streeft naar
marktleiderschap en behoort tot de grootste werkverschaffers in de regio.
Eindhoven Airport groeit naar een kleine 45 duizend vliegbewegingen en 6,5 miljoen passagiers in 2019 en
streeft daarbij naar een breed portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa. Deze groei komt
tot stand met draagvlak van de omgeving. Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid met betrekking tot
groei, omgeving en duurzaamheid.
Een lange termijn balans tussen groei, duurzaamheid en leefklimaat gaat boven het maximaliseren van korte
termijn winst. Eindhoven Airport behoort tot de essentiële infrastructuur van de regio, nu en in de toekomst.
De commerciële luchtvaart draagt al meer dan tachtig jaar succesvol bij aan de ontwikkeling van de regio. Het
doel is om het succes de komende tachtig jaar te continueren. De luchthaven heeft een publieke en
maatschappelijke rol. Met deze rol verstevigt de luchthaven het vestigingsklimaat. Een verdere uitbreiding van
het vliegverkeer en het toevoegen van nieuwe bestemmingen kan alleen als Eindhoven Airport erin weet te
slagen dit te combineren met een gezond leefklimaat en aandacht voor duurzaamheid. Een gezond financieel
resultaat is hiertoe een voorwaarde. In de besluitvorming en de dagelijkse afwegingen wint de lange termijn
het van de korte termijn. Middels proactief en anticiperend management evolueert de luchthaven en past zich
bijtijds aan de tijdsgeest aan. Schoksgewijze koerswijzigingen dienen te worden voorkomen. Het management
streeft ernaar de luchthaven jaar in jaar uit in een betere gezondheid achter te laten. Eindhoven Airport gelooft
in evolutie in plaats van revolutie.
Op onze luchthaven staat de passagier centraal. Eindhoven Airport betekent gemak, zowel voor de ervaren
reiziger als voor wie voor het eerst onze luchthaven binnenstapt. We streven ernaar dat onze passagiers dit ook
altijd op die manier ervaren. We voorzien de ervaren reizigers zo proactief mogelijk van alle praktische
informatie wanneer zij dat nodig hebben en we ondersteunen de onervaren reizigers daar waar wij zien dat ze
het kunnen gebruiken. Wanneer je reist via Eindhoven Airport is dat een naadloze ervaring. Dat maakt ons
uniek. Dit is onze klantbelofte. Bij Eindhoven Airport werken collega’s die geloven in deze klantbelofte en dat
ook uitdragen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

