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MEDEWERKER COMMUNICATIE 

100% / ONBEPAALDE DUUR 
  
Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht? Ben jij een allround communicator? Tover 
je met heldere zinnen, treffende beelden en sterke gedachten? Hou je van 
impactgerichte projecten? Ben je tevens thuis in de online- en marketingwereld? Dan 
ben jij de collega die we zoeken! 
 

JOBOMSCHRIJVING 
Vluchtelingenwerk zoekt een gedreven collega die het team Beweging en Communicatie vervoegt. Specifiek 
ben je de centrale as bij alles wat de externe en interne communicatie van de organisatie betreft. Je vertaalt 
beleids- en bewegingswerk in straffe online en offline content en bent de spilfiguur bij een gestroomlijnd 
intern communicatiebeleid. Je ondersteunt alle communicatielijnen van acties en projecten die het doel en 
de boodschap van onze organisatie op de kaart brengen. Kortom: mede dankzij jou ziet en leest de 
maatschappij waarom wij bestaan.  

 
WIJ ZOEKEN 

— iemand met een hart voor mensen op de vlucht, die inzicht heeft in de huidige uitdagingen en 
de leefwerelden;   

— dié persoon die tovert met taal en beelden zonder vooroordelen noch stereotypen, en die 
bijdraagt tot nuances;  

— een collega met oog voor professionele communicatie en permanente kwaliteit;  
— iemand met een zesde zintuig voor (re)branding van het merk ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ 

en hierbij overtuigende voorstellen zo uit de mouw kan schudden;  
— iemand met een globaal oog op het belang van en de noden bij interne en externe 

communicatie, en die vlot deelfacetten hiervan kan creëren, ondersteunen of trekken; 
— een loyale collega die streeft naar een frisse touch en nieuwe uitdagingen weet te vinden;   
— iemand die de vertaalslag tussen een tof idee en een concreet project naar communicatieve 

content kan maken en hierin collega’s en partners kan enthousiasmeren;  
— iemand die constructief samenwerkt met diverse partners in het kader van concrete projecten 

(zoals Move, Other Talk …);  
— een bij uitstek zelfstandig iemand die meerdere to-do’s tegelijkertijd kan organiseren en hierbij 

het overzicht bewaart en rustig blijft. 
 

TAKEN  
— je bent verantwoordelijk voor het creëren van diverse online en offlinecontent;   
— je doet (eind)redactie van brieven, e-nieuwsbrieven, persberichten, promotiemateriaal en 

bewaakt daarbij steeds de huisstijl;  
— je werkt het strategisch communicatieplan mee uit en verhoogt het bereik van onze 

communicatie; 
— je beheert mee de sociale media pagina’s van de Refugee Walk, de nieuwsbrieven en andere 

e-marketing campagnes;  
— je coördineert samenwerkingen met partners en externe grafische vormgevers; 
— organisatiebrede taken:  

o je beantwoordt samen met het hele team de dagelijkse binnenkomende vragen via ons 
intern registratiesysteem; 



o je vertegenwoordigt Vluchtelingenwerk op verschillende overlegmomenten en 
organiseert zelf het nodige overleg met lidorganisaties en achterban; 

o je draagt actief bij aan de projectontwikkeling van de ganse organisatie.  

PROFIEL  
— je kent het medialandschap en sociale bewegingsveld van Vlaanderen en Brussel;  
— je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling, redactioneel als digitaal; 
— je hebt minstens noties van HTML en kunt in de CMS-omgeving van een website werken; 
— je hebt ervaring in het beheren van sociale media pagina’s, schakelt vlot tussen Facebook, 

Twitter en Instagram;  
— je hebt doorgedreven kennis van online adverteren via (vooral) Google Ads, Facebook en 

Instagram; 
— je hebt ervaring met digitale (‘paid’) mediakanalen (Google Adwords, Google Display, YouTube, 

Facebook, Instagram Ads) en e-mail marketing; 
— je bent energiegevend, bemiddelend en aanspreekbaar; 
— je kan constructief samenwerken, bent flexibel, organisatiebetrokken en cliëntgericht; 
— je bent daadkrachtig, enthousiast en overtuigend, en tegelijk ook diplomatisch, beleefd en 

vriendelijk; 
— je hebt minstens drie jaar ervaring in een soortgelijke job.  

 

WIJ BIEDEN 
— ervaring in een professioneel communicatie- en bewegingsteam; 
— een grote diversiteit aan sociale contacten binnen een breed netwerk; 
— een voltijds contract van onbepaalde duur, startdatum begin oktober;  
— een uitdagende job in een team van ongeveer 25 mensen; 
— flexibele werkuren en telewerk; 
— volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer); 
— eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata); 
— barema volgens PC 329.01.  

 
 

SOLLICITEREN   
— Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 11/09/2022 middernacht aan Tine Claus, directeur, via 

het sollicitatieformulier. Vermeld ‘medewerker communicatie’.  
— Vragen rond de concrete jobinhoud mag je richten aan Griet Jacques; coördinator Team 

Beweging en Communicatie (griet.jacques@vluchtelingenwerk.be).  
 

PROCEDURE 
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke thuisproef en een gesprek.  
Heb je een beperking? Laat het ons dan weten. Zo kunnen we redelijke aanpassingen voorzien tijdens de 
selectieprocedure. 
 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK? 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We 
doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen 
verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve 
opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.   
 
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE  
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine, seksuele 
oriëntatie of (functie)beperking. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze 
maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Wij moedigen in het 
bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan om te solliciteren. 

https://vluchtelingenwerk.be/form/sollicitatieformulier-commu
mailto:griet.jacques@vluchtelingenwerk.be
http://www.vluchtelingenwerk.be/
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