
 
 

50% Communicatiemedewerker Eerstelijnszone Kempenland vzw 

Eerstelijnszone Kempenland vzw is een jonge vzw die naast haar opstart meteen aan de slag kon met 

enkele opdrachten in het kader van covid-19. 

We zijn daarom dringend op zoek naar een communicatiemedewerker die werkt aan de herkenbaarheid 

van onze organisatie en daarnaast ook inzetbaar is voor de communicatiestrategie rond covid-19. 

Jouw uitdagingen: 

Voor de dagelijkse werking van de eerstelijnszone: 

- Werk je actief mee aan de herkenbaarheid en het imago van onze organisatie 

- Maak je een communicatieplan op voor interne en externe communicatie waarbij je de 

verschillende kanalen (van nieuwsbrief tot online media) afstemt op de verschillende doelen en 

doelgroepen binnen onze eerstelijnszone waardoor je hen informeert, betrekt en laat 

participeren. 

- Stroomlijn je de huisstijl door: 

o het aanreiken van sjablonen voor nieuwsbrief, verslaggeving, presentaties,... 

o herkenbaarheid in onze verschillende kanalen door te voeren 

o het bewaken van het correct toepassen van de huisstijl 

- Onderhoud je proactief persrelaties en ondersteun je collega’s met je redactionele vaardigheden 

voor o.a. perscommunicatie, belangenbehartiging naar externen,... 

Voor de opdrachten in het kader van covid-19: 

- Zorg je voor een efficiënte en correcte informatiedoorstroming in een complexe omgeving met 

werkgroepen, stuurgroep, beslissingsorganen van lokale besturen en eerstelijnszone 

- Ben je alert voor trends, topics, nieuws i.v.m. Covid19 en vaccinatie 

- Ondersteun je de populatiemanager en de partners bij het opzetten van sensibilisering naar 

verschillende doelgroepen 

Jouw talenten: 

Klantgerichtheid: Je speelt vlot, efficiënt en op persoonlijke wijze in op uitgesproken en niet uitgesproken 

behoeften van onze klanten. Je weet wat ze willen of je zorgt dat je het te weten komt. Je communiceert 

gemakkelijk en open en je richt je op de interesses van anderen.  

Creativiteit: je loopt over van de creatieve ideeën voor woord en beeld. 

Organiseren en plannen: je werkt planmatig en je stelt de juiste prioriteiten voor jezelf en voor anderen. Je 

hebt een goed beeld van datgene wat bereikt moet worden. Je hebt concrete ideeën over welke wegen 

hiervoor bewandeld dienen te worden 

Samenwerken: Je bent een echte teamspeler en je zet je in voor het groepsdoel en je gaat voor het 

gezamenlijk resultaat.  

Probleemanalyse en resultaatgericht: je bent hands-on. Je hebt een positieve ingesteldheid in het 

benaderen van problemen en je tracht steeds om praktische en haalbare oplossingen te formuleren. Je 

doet er alles aan om de beoogde doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) te behalen.  

Flexibiliteit: je hebt geen 9 – 5 mentaliteit en je bent bereid om binnen en buiten de kantooruren dit 

project tot een goed einde te brengen. Je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je kan vlot 

schakelen tussen theoretisch en uitvoerend communicatiewerk.  



 
Contactvaardig en integer: je neemt een professionele houding aan naar je gesprekspartners toe en je 

weet hoe je met hen moet communiceren. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je 

kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan de doelgroep. 

Stressbestendig: je kan goed omgaan met complexe materie en een chaotische en drukke werkomgeving. 

Je werkt zelfstandig en zeer nauwkeurig. Je komt de gemaakte afspraken na en je aanvaardt de 

consequenties. 

Selectievoorwaarden  

Je bent onmiddellijk beschikbaar.  

Je beschikt over een relevante bacholor opleiding, in de richting communicatie en/of marketing. 

Je hebt relevante ervaring met betrekking tot communicatie. De verschillende communicatiekanalen 

kennen geen geheimen voor jou. 

Je bent PC-vaardig : je kan vlot overweg met de courante ICT-pakketten en software. Kennis van meer 

grafische programma’s als Mailchimp, Canva, Photoshop, Indesign zijn een pluspunt.  

Je hebt affiniteit met het brede zorg- en welzijnslandschap en bent op zoek naar een maatschappelijk 

relevante job. 

Hoe solliciteren  

Solliciteer snel! Stuur jouw cv en de reden waarom jij de communicatiemedewerker bent die we zoeken 

door naar info@elzkempenland.be en dit voor zondag 28 februari 2021. 

We houden je op de hoogte per mail. Hou je mailbox dus in de gaten.  

Selectietraject 

- een cv-screening: enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie en die aan de 

voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek 

- de gesprekken verlopen digitaal en vinden plaats in de week van 1 maart. 

Vacaturedetails 

- contract van onbepaalde duur tot het einde van het project (startdatum: zo snel mogelijk, 

vermoedelijke einddatum 31 oktober 2021) 

- halftijds 

- jouw bruto maandloon wordt bepaald volgens de geldende barema’s 

mailto:info@elzkempenland.be

