Vrienden der Blinden zijn op zoek, voor onmiddellijke indiensttreding, naar een:

Communicatiemedewerker (M/V/X) (NL – FR)
Wij willen graag zo snel mogelijk ons nationale communicatieteam versterken om tal van boeiende uitdagingen
aan te gaan. Onze communicatieactiviteiten zijn gericht op zeer verschillende doelgroepen (mensen met een
visuele handicap, het grote publiek, schenkers, gezondheidswerkers, journalisten, autoriteiten, interne
medewerkers, enz.) Onze federale vzw is gevestigd in Wallonië (Bergen) en Vlaanderen (Koksijde). Ons
maatschappelijk doel is bij te dragen tot het welzijn van blinden en slechtzienden via verschillende diensten. Ons
team van ongeveer tweehonderd medewerkers en vele vrijwilligers biedt jaarlijks ondersteuning aan bijna 3.500
personen met een visuele handicap in België.
www.amisdesaveugles.org
www.vriedenderblinden.be

JE OPDRACHT
Je bent samen met je collega's verantwoordelijk voor de uitvoering van het nationale communicatieplan en je
bent verantwoordelijk voor de communicatie voor het Nederlandse taalgebied onder supervisie van de
directrice Marketing & Communication.

PROFIEL










Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma: communicatie, marketing, reclame, enz.
Indien je weinig ervaring hebt, kan je potentieel een beslissende rol spelen.
Je bent vertrouwd met digitale communicatie en de nieuwste technologieën of je wilt je heel graag op
dit vlak ontwikkelen.
Je bent sociaal vaardig en een teamplayer.
Je bent in staat om projecten zelfstandig te beheren.
Beheersing van het Nederlands en het Frans is een absolute must.
Kennis van het Engels is een troef.
Je bent contact- en communicatievaardig.
Je werkt nauw samen met je Nederlandstalige en Franstalige collega's om de doelstellingen op
nationaal en regionaal niveau te bereiken.

VOORNAAMSTE TAKEN
Je bent samen met het nationale communicatieteam van de vereniging verantwoordelijk voor de concrete
uitvoering van het communicatieplan:









Je neemt deel aan het beheer van grote communicatie- en fondsenwervingscampagnes.
Je volgt de nationale communicatieacties op: animatie van sociale netwerken, beheer van websites en
platforms, verzameling en analyse van statistieken (Google Analytics, enz.), follow-up van
nieuwsbrieven en blogs, toezicht op de betrekkingen met de pers, verwerking van specifieke
communicatiegegevens, enz.
Je beheert de communicatieacties in verband met onze site in Koksijde: organisatie van (interne en
externe) evenementen, van pr-acties en van groepsbezoeken aan de site in Koksijde, beheer van de
relaties met de verschillende doelgroepen, beheer van de interne communicatie, opvolging van de
promotiedocumentatie, enz.
Je creëert hoogwaardige communicatie-inhoud: socialmediaposts, editorials (rapporten, brochures,
persberichten, interne/externe publicaties, etc.), video's, foto's, etc.
Je biedt communicatieondersteuning aan het nationale fondsenwervingsteam voor de
fondsenwervingscampagnes.
Je voert diverse administratieve taken uit die verband houden met de functie.
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Wij bieden










Een overeenkomst voor bepaalde tijd (zes maanden) met na afloop van die periode een overeenkomst
voor onbepaalde tijd als je je in de functie hebt bewezen;
Een bezoldiging volgens je ervaring en diploma;
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques;
Prestaties van maandag tot vrijdag met een 38-urige werkweek + enkele prestaties die occasioneel
buiten de normale werkuren moeten worden verleend (voor onze grote jaarlijkse evenementen, enz.);
Werkplek: hybride tewerkstelling Bergen en Koksijde + telewerk;
Een unieke kans om mee te werken aan de communicatieve digitalisering van onze vereniging;
De kans om je creativiteit te ontwikkelen in een vereniging waar de mens centraal staat;
De mogelijkheid om jezelf continu bij te scholen en verder te specialiseren.
Een onmiddellijke indienstneming;

WIL JIJ HEEL GRAAG ONS COMMUNICATIETEAM VERSTERKEN?
Stuur dan je cv samen met een motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar:
Humanresourcesafdeling
c.delporte@amisdesaveugles.org
Vrienden der Blinden/Les Amis des Aveugles et Malvoyants vzw
Rue de la Barrière, 37 7011 Mons (Ghlin)
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