Introductie:
Pharming Group N.V. ontwikkelt innovatieve eiwit therapieën voor de behandeling van genetische
aandoeningen. Het bedrijf zit in verschillende fases van wetenschappelijke, technologische en nieuwe
productontwikkeling met de bijhorende commerciële “roll-out”. Het bedrijf is relatief klein (momenteel
ongeveer 200 werknemers internationaal) en groeit snel. Momenteel zoeken wij dan ook een:

Interne Communicatie Specialist
Functieomschrijving:
Als Interne Communicatie Specialist ben je verantwoordelijk voor het overbrengen van een
consistente en samenhangende communicatielijn als het gaat om de plannen, ontwikkelingen en
gebeurtenissen binnen Pharming. De Interne Communicatie Specialist gaat vol energie
communicatieplannen ontwikkelen en uitrollen die de specifieke bedrijfsprioriteiten vertalen naar
creatieve en heldere communicatiestrategieën en tools gericht op alle Pharming medewerkers. Dit
alles om de unieke Pharming cultuur op een uniforme manier over te brengen naar alle kantoren.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Het uitrollen van een interne communicatieplan dat ervoor zorgt dat de strategie van
Pharming en management agenda op een heldere en consistente manier wordt
gecommuniceerd
• Ontwikkelen en uitrollen van een interne communicatiestrategie en het kiezen van de juiste
kanalen voor het betrekken en mobiliseren van medewerkers
• Introduceren van nieuwe en innovatieve manieren om de organisatie betrokken en up-todate te houden
• Managen van huidige communicatiekanalen
• Opbouwen van een organisatie brede netwerk die activeert, enthousiasmeert en zorgt voor
een continue instroom van content
Functie-eisen:
• Een BSc. of MSc. in Communicatiewetenschappen
• Meer dan 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol, ervaring in de Biotech of Farmaceutische
industrie is een pre
• Een gedegen vakinhoudelijke kennis als het gaat om interne/corporate communicatie
Vaardigheden:
• Sterke schrijf en mondelinge communicatie skills
• Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal
• Proactief
• Zelfstandig en goed in staat prioriteiten te stellen die in lijn liggen met de behoeftes uit de
organisatie
• Sterke organisatorische en projectmanagement skills
• Sterk in stakeholder management
• Positieve “can-do” mentaliteit, zelfverzekerd en enthousiast

Heb je interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar: vacatures@pharming.com

