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COMMUNICATIE 

MEDEWERK-ST-ER  
C O N T R A C T  O N B E P A A L D E  D U U R  –  H A L F T I J D S  

Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht? Ben jij een gedreven communicator? Tover 

je met heldere zinnen, treffende beelden en sterke gedachten? Hou je van impactgerichte 

projecten? Ben je tevens thuis in de online- en mediawereld? Dan ben jij de collega die 

de Move coalitie zoekt! Move is een nationale coalitie die een einde wil maken aan 

detentie voor migratieredenen o.a. door sociaaljuridische ondersteuning voor 

opgesloten migranten, beleidsacties en bewustmaking. 

 

DIT GA JE DOEN 

• Je vervoegt het Team Communicatie van Move dat samengesteld is uit ervaren 

communicatiemedewerkers van de verschillende leden van Move. Je coördineert en 

implementeert samen met hen gevarieerde communicatieacties; 

• Je stuurt en geeft mee vorm aan een pakkende sensibiliseringscampagne om de 

praktijk van detentie voor migratieredenen door het groot publiek in vraag te laten 

stellen; 

• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van diverse online en offlinecontents;   

• Je beheert de verschillende communicatiekanalen van Move ;  

• Je coördineert samenwerkingen met partners en externe grafische vormgevers; 

• Je werkt nauw samen met de coördinator en de juriste van Move; 

• Je vertaalt vanuit het Frans naar het Nederlands; 

DIT BRENG JE MEE  

• Je hebt hogere studies in communicatie gevolgd of een gelijkwaardige ervaring; 

• Je hebt min. 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;  

• Je kent het medialandschap en sociale bewegingsveld in België;  

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel 

mondeling, redactioneel als digitaal. Je hebt ook een heel goede actieve kennis van het 

Frans; 

• Je hebt ervaring met het beheren van een website en social media management;  

• Het beheersen van Adobe Creative suite (Premiere en Photoshop) en andere digitale 

tools is een pluspunt;  

• Je wilt je inzetten voor het lot van migranten die te maken krijgen met administratieve 

detentie; 

• Je kan een tof idee omzetten in een concreet project en hierin collega’s en partners 

enthousiasmeren;  
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• Je kan op een zelfstandige manier werken, meerdere to-do’s tegelijkertijd organiseren, 

je bent nauwkeurig, energiegevend, bemiddelend en aanspreekbaar; 

• Je kan constructief samenwerken, bent flexibel en organisatiebetrokken.  

 

DIT KRIJG JE VAN ONS  

• Een gevarieerde en uitdagende job in een stimulerende omgeving dankzij de 

samenwerking met verschillende organisaties en partners;  

• Een halftijds werkcontract voor een onbepaalde duur met snelle indiensttreding; 

• Een kantoor bij Caritas International, in het centrum van Brussel, vlakbij het 

metrostation Kunst-Wet en op 15 minuten stappen van Brussel-Centraal; 

• Een vast en marktconform maandsalaris, aangevuld met extralegale voordelen; 

 

GEÏNTERESSEERD?  

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 4/12/2022 middernacht naar Emmanuelle Vinois 

(e.vinois@movecoalition.be) met de vermelding “Communicatie medewerk-st-er Move” in het 

onderwerp van je email.  Indien je vragen hebt ivm de functie, kan je die tevens richten naar 

Emmanuelle Vinois, Coördinator van Move. 

Begin november zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een schriftelijke 

thuisproef en een sollicitatiegesprek.  

De weerhouden kandidaat moet 2 professionele referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit 

het strafregister kunnen voorleggen.  

Move dankt je voor jouw interesse voor onze organisatie en wenst je veel succes toe. Wij 

behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor 

ontvangst van de kandidaturen. 

Wie is de MOVE Coalition?  

In partnerschap met andere mensenrechtenorganisaties biedt Move via 

geaccrediteerde bezoekers sociaal-juridische ondersteuning aan opgesloten personen 

in detentiecentra voor migranten. Met haar politieke en bewustmakingsactiviteiten wil 

Move een einde maken aan de detentie van migranten en hun recht op vrijheid 

herwaarderen. 

Stichtende leden: Caritas International, CIRÉ, Jesuit Refugee Service Belgium en 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Een coördinator en een juriste werken voor Move, 

onder de leiding van de directeurs van de stichtende leden van Move. Het huidige 

communicatieteam van Move bestaat uit de communicatiemedewerkers van de 4 

stichtende leden en die zal je vervoegen. 

Meer info : www.movecoalition.be 
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