COMMUNICATIEMEDEWERKER REFUGEE WALK
BEPAALDE DUUR - DEELTIJDS 0.5 VTE (M/V/X)

JOBOMSCHRIJVING
De Refugee Walk 2019 is een grootschalige sponsortocht van 40km vanuit Leuven. Deelnemers
tonen zich solidair met mensen op de vlucht en werven fondsen voor Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Als communicatiemedewerker voor de Refugee Walk ben je trekker van de
communicatie over het evenement en verfijn je het strategisch pers- en communicatieplan
opgesteld met je collega’s. Je werkt nauw samen met je collega’s communicatie en fondsenwerving
en vormt een hecht team met de collega die de Refugee Walk operationeel mee organiseert.

TAKEN
— Je voert de communicatie over de Refugee Walk via www.refugeewalk.be, social media,
nieuwsberichten, persberichten, …
— Je werkt het strategisch pers- en communicatieplan verder uit en verhoogt het bereik van
onze communicatie
— Je gaat proactief op zoek naar opportuniteiten om te communiceren via de kanalen van
Vluchtelingenwerk, de partners van de Refugee Walk en anderen
— Je doet (eind)redactie van brieven, e-nieuwsbrieven, promotiemateriaal en bewaakt daarbij
steeds de huisstijl en redactionele huisstijl
— Je werkt mee aan een opvallende actie die (pers)aandacht vraagt voor het project
— Je coördineert de snelle en correcte vertaling naar het Engels van alle communicatie over de
Refugee Walk (door een externe vertaler)

PROFIEL
— Je hebt ervaring met pers en communicatie
— Je hebt minstens noties van HTML, kunt in de CMS-omgeving van een website werken
— Je bent actief op sociale media, schakelt vlot tussen Facebook, Twitter en Instagram
— Je kent het Vlaamse medialandschap
— Je hebt het Nederlands perfect onder de knie en trekt je uit de slag in het Frans en het Engels
— Je hebt goede redactionele vaardigheden: je mikt op heldere, wervende teksten
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— Je hebt strategisch inzicht en je kunt de juiste prioriteiten leggen
— Je bent nieuwsgierig en enthousiast
— Je bent flexibel; scherpe deadlines, avond- en weekendwerk schrikken je niet af
— Je werkt vlot samen; je staat open voor feedback
— Je hebt een relevant hoger of universitair diploma of ervaring die we hiermee kunnen
gelijkstellen
— Je kunt binnenkort al starten

WIJ BIEDEN
— Een uitdagende job in een organisatie van ongeveer 25 mensen
— Een overeenkomst voor bepaalde tijd: zo snel mogelijk t/m 31 oktober 2019
— Een aangename werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation
— Volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
— Eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata)
— Glijdende werkuren en de mogelijkheid tot telewerk

SOLLICITEREN
Stuur je cv en motivatiebrief via het sollicitatieformulier t.a.v. de heer Rein Antonissen uiterlijk 1
mei 2019 om 09u30. Startdatum rond 15 mei 2019. Tussen 23 april en 1 mei 2019 kan je terecht
bij eef@vluchtelingenwerk.be voor vragen.

PROCEDURE
De selectieprocedure bestaat uit een proef en een gesprek. Heb je een beperking? Laat het ons
dan weten. Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land. We
doen dit samen met 30 lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten druk op
het beleid en sensibiliseren het ruime publiek. We werken aan integratie van vluchtelingen en
ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Bovendien coördineert
Vluchtelingenwerk een eigen opvangnetwerk.
http://www.vluchtelingenwerk.be/
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,
geaardheid of handicap. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een afspiegeling is van
onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Wij moedigen
in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers, aan om te solliciteren.

