
Communicatieadviseur  

Hill+Knowlton Strategies, Amsterdam 

 

Wil jij als communicatieadviseur werken aan de meest spraakmakende financiële transacties, 

ontwikkelingen in de politieke besluitvorming, ingrijpende crisiscommunicatieprojecten en 

zware verandertrajecten? Heb je al een paar jaar relevante werkervaring? En wil je dat in een 

hecht team van ware professionals doen? Wie weet kun jij ons team dan komen versterken. 

 
Wie zijn wij?  
Als het er echt om gaat. Dan vragen bedrijven en bestuurders Hill+Knowlton Strategies om 
advies. Wij beschermen hun reputaties. En we bouwen merkreputaties. Cruciaal is de 
acceptatie en steun van de belangrijkste betrokkenen rond bestuur en bedrijf. Multi-
stakeholderaanpak is het exclusieve domein van Hill+Knowlton. Analyseren, informeren, 
mobiliseren. Daarin zijn we innovatief, effectief en doeltreffend. En toonaangevend. 
 

Onze communicatie-experts zijn erkende boardroompartners vanwege hun brede ervaring, 
vakmanschap, integriteit en positie als trusted advisor. Onafhankelijk en kritisch zetten wij 
de discussie voor bestuurders en commissarissen op scherp.  
 
Wat kan je verwachten? 
Vanaf het begin heb je met opdrachtgevers en collega's in binnen- en buitenland te maken. 
Als communicatie-adviseur met enige jaren ervaring ben jij vaak de spin in het web bij 
grotere accounts, of leid je kleinere tot medium accounts. Jij bent de trusted advisor voor 
jouw klanten.  
 
Onder je belangrijkste verantwoordelijkheden vallen: 

• Het opstellen en uitvoeren van (communicatie)strategieën;  

• het managen en onderhouden van relaties met stakeholders en journalisten; 

• het trainen van o.a. bestuurders, commissarissen en woordvoerders in hun media 
performance; 

• het managen van complexe communicatieprojecten; 

• signaleren van businesskansen en hierop inspelen.  
 
Jouw ontwikkeling is deels training-on-the-job, maar bestaat ook uit interne trainingen waar 
je samen met andere collega's uit het Nederlandse én wereldwijde Hill+Knowlton 
netwerk aan deelneemt. Bijvoorbeeld op het gebied van adviesvaardigheden, mediarelaties, 
corporate advisory en het opbouwen van vertrouwensrelaties.  
 

Jouw profiel  
Voor de functie van Consultant zijn wij opzoek naar professionals die zich herkennen in het 
volgende profiel: 
  

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minimaal vier jaar relevante 
werkervaring;  



• je hebt affiniteit met communicatie (maar een communicatie-opleiding is geen 
vereiste);   

• je bent open en nieuwsgierig;  
• je durft initiatief te nemen en actief een bijdrage te leveren;  
• je bent ondernemend en gaat proactief op zoek naar nieuwe ideeën en 

mogelijkheden;  
• je kunt heldere analyses maken van complexe business vraagstukken;  
• je toont ambitie en je wilt graag leren;  
• je toont eigenaarschap voor jouw werkzaamheden en bent resultaatgericht;  
• je kunt prima zelfstandig werken, maar je beschikt ook over goede interpersoonlijke 

vaardigheden;  
• je beschikt over een gezonde commerciële geest; 
• je bent zorgvuldig en precies (in woord en daad);  
• je beschikt over sensitiviteit voor verhoudingen binnen het bedrijfsleven;  
• je voelt je comfortabel in een dynamische omgeving en hebt een flexibele instelling. 

 
Kandidaten met ervaring in communicatie in M&A trajecten, corporate advisory of 
bovenmatige interesse daarin verdienen bij deze vacature de voorkeur. 
  
Reageren?  
Herken jij je in dit profiel? Dan maken we graag kennis met je. Stuur je motivatiebrief en cv 
naar rick.versteegh@hkstrategies.com. 
 
Vragen?  
Dan kun je contact opnemen met Rick Versteegh via bovengenoemd e-mailadres.  

mailto:rick.versteegh@hkstrategies.com

