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Zomaar een dag bij MASC Company: 
Het is maandagochtend 9 uur, er staat meteen een interne meeting ingepland over een nieuw 
project in Den Haag: een moderne woontoren met ruim 100 appartementen en kantoorruimte. 
Het project gaat al over 2 maanden in verkoop. In een eerdere fase heeft MASC de 
naamgeving, het concept en de look & feel van het project al ontwikkeld. De focus van deze 
meeting ligt dus op de verdere uitwerking naar de middelen (zoals een luxe brochure voor de 
potentiële kopers, de website en het start verkoop evenement op locatie). 
 
Tijdens deze meeting wordt de globale aanpak besproken en worden de acties uitgezet, waar je 
vervolgens (met netwerkpartners van MASC) mee aan de slag gaat. Enkele acties die jij gaat 
oppakken, zijn het voorbereiden van het evenement (je maakt een begroting, selecteert de 
cateraar en regelt de tent en presentatiemiddelen op locatie e.d.), briefen van de tekstschrijver 
voor de brochure en het opstellen van een communicatiekalender om de planning en alle acties 
inzichtelijk te maken. Na de meeting heb je een terugbelverzoek van de webbouwer (wil toch 
graag nog even met je overleggen over de correcties die je gisteren hebt doorgegeven voor de 
livegang van een projectwebsite) en heeft een opdrachtgever op je verzoek gereageerd om een 
digitale nieuwsbrief uit te sturen voor de promotie van de laatste kavels. 
 
Je luncht (meestal uitgebreid) met je collega’s op kantoor. Het is mooi weer, dus er kan heerlijk 
buiten op het terras gegeten worden. Na de lunch ga je op zoek naar een geschikte cateraar 
voor het evenement en start je met de basis voor de begroting. Verder rond je je ‘benchmark/ 
research’ af voor een nieuwe woonlocatie in Haarlem en stuur je je bevindingen naar je collega’s 
(welke projecten worden er nog meer aangeboden, wat zijn de voor-en nadelen van de nieuwe 
locatie, welke faciliteiten zijn er in de buurt?).  
 
Morgen voor 10:00 uur moet er advertentiemateriaal bij het Financieel Dagblad worden 
aangeleverd. Je zet de puntjes op de i met de vormgever en levert na akkoord van de 
opdrachtgever het materiaal vast aan. 


