
 
 
 

 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende job waarbij je tegelijk je engagement kwijt kan? Kom dan ons 

team versterken. De Move coalitie zoekt een communicatiemedewerker/ster met kennis van het 

medialandschap en een hart voor de migranten. Binnen Move, werk je aan communicatie acties om 

een einde te maken aan de detentie van migranten om administratieve redenen door bewustmaking. 

Al meer dan 25 jaar verzamelt een informeel platform van Belgische NGO’s geaccrediteerde bezoekers in 

gesloten centra. In januari 2021 versterkten Caritas International, CIRÉ, Jesuit Refugee Service Belgium en 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen deze samenwerking door de oprichting van een nationale coalitie: “Move”. 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. Wij — en jij dus ook  —  willen het recht op vrijheid herwaarderen.  

DIT GA JE DOEN  
• Je werkt nauw samen met de coördinator van de coalitie; 

• Je coördineert en voert communicatieacties uit met de betrokken organisaties in de coalitie; 

• Je beheert de verschillende communicatiekanalen van de coalitie (site, sociale netwerken, folder, ...); 

• Je bent het contactpunt voor de verschillende leveranciers voor briefings, follow-up, validatie van 
publicaties; 

• Je vertaalt vanuit het Frans naar het Nederlands. 

DIT BRENG JE MEE  
• Gespecialiseerd in communicatie met min. 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie; 

• Perfect de Nederlandse taal beheren en een vlotte pen  

• Ervaring met het beheren van een website en social media kanalen  

• Het beheersen van Adobe Creative suite (vooral Premiere en Photoshop) en andere digitale tools is een 
pluspunt;  

• Je bent tweetalig Nederlands/Frans (je bent in ieder geval in staat in het Frans te werken) en hebt kennis 
van het Engels; 

• Sociaal en teamgericht persoon die gemakkelijk contacten kan leggen;  

• Je wil je inzetten voor het lot van migranten die in aanraking zijn met administratieve detentie. 

DIT KRIJG JE VAN ONS  
• Een gevarieerde en uitdagende job in een stimulerende omgeving;  

• Een boeiend carrièretraject met reële doorgroeimogelijkheden dankzij samenwerkingen met 
verschillende organisaties en partners;  

• Je vindt jouw kantoren bij Caritas International, in het centrum van Brussel, vlakbij het metrostation 
Kunst-Wet en op 15 minuten stappen van Brussel-Centraal; 

• Halftijds voor een bepaalde duur van 18 maanden vanaf januari 2022 met kans op verlenging 

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

• Een snelle indiensttreding mogelijk.  

GEÏNTERESSEERD?  
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 10 december 2021 naar Emmanuelle Vinois (e.vinois@movecoalition.be) 

met de vermelding “Communicatie MOVE” in het onderwerp van je email. Midden december zullen de 
geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. De 
weerhouden kandidaat moet 2 professionele referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het strafregister 
kunnen voorleggen.  
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