VACATURE VOLTIJDSE VERVANGINGSOPDRACHT DIENST COMMUNICATIE
Voor een vervangingsopdracht binnen de dienst communicatie van de organisatie Broeders van Liefde zoeken we
een goede pen, een teamspeler met voelsprieten, een kritisch denker en zorgvuldig planner. Geïnspireerd en
verbonden in beweging met mensen, is de kernzin uit onze missie. Wie zich hierin herkent en aan de missie wil
meewerken, komt in aanmerking voor een voltijdse baan van bepaalde duur, van 16 april tot en met 15 juli 2019.
Je bent als aanspreekpunt verantwoordelijk voor de realisatie van de personeelsmagazines Dichtbij en Approches
en het magazine Still:
- planning en opvolging, research
- aansturing externe medewerkers: schrijvers, fotografen, drukkerijen,…
- redactie, eindredactie en fotoredactie: inhoud bepalen en afbakenen, interviews afnemen, reportages
maken, fotografen selecteren, fotokeuzes bepalen, …
- websites, nieuwsbrieven en sociale media gelinkt aan de magazines
- personeelsvoordelen en wedstrijden
- abonnementenbeheer en verzendingen
Competenties:
- Je hebt in de eerste plaats een sterke interesse in taal en tekst.
- Ook sociale media, fotografie en video spreken je aan.
- Je beschikt over een goede pen.
- Je bent sterk in planning en organisatie en bewaakt deadlines.
- Je kan handelen onder tijdsdruk.
- Je werkt nauwkeurig en bewaart het overzicht.
- Je communiceert goed en correct in het Nederlands. Je kan je behelpen in het Frans.
- Je bent nieuwsgierig naar mensen, legt vlot contacten en peilt graag naar de diepte.
- Je functioneert goed binnen een hecht team.
- Je hebt ervaring in de communicatiesector, professioneel of op andere vlakken.
- Je hebt kennis van Indesign, Photoshop en andere grafische programma’s. Bij voorkeur aangevuld met
andere talenten (fotografie, film, geluid, grafisch, letterzetten, etc.).
Ben je beschikbaar vanaf 16 april en heb je interesse?
Stuur je motivatiebrief en je cv ten laatste op 18 februari naar
dienst.communicatie.broedersvanliefde@fracarita.org. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op maandag
4 en/of dinsdag 5 maart.
Meer informatie over deze vacature kan je verkrijgen bij Mattias Devriendt en Annelies Naert, per e-mail op
mattias.devriendt@fracarita.org en annelies.naert@fracarita.org of per telefoon op 09/241.19.98.

Vandaag beheren Broeders van Liefde in België 55 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair
onderwijs, 3 internaten, 11 psychiatrische ziekenhuizen en 16 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg,
verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot onze activiteiten. Daarnaast zijn we de
drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals de opvang van daklozen of kansarmen. In totaal
verlenen zo 12.500 medewerkers in Vlaanderen en 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
www.still-magazine.be
www.dichtbijmagazine.be
www.approches.be
www.broedersvanliefde.be

