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Verantwoordelijke Communicatie - Publieke Relaties en Media (M/V/X) voor 
Homegrade 

Homegrade doet een sollicitatieoproep voor de functie van verantwoordelijke  
Communicatie PR en media voor Homegrade 

Context   
Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen duurzaam kan wonen in Het 
Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, 
de bewaring en het onderhoud van het erfgoed en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan 
te moedigen. Homegrade telt een zestigtal medewerkers.  

1. Bestaansreden van de functie  

Samen met zijn/haar team zal de verantwoordelijke Communicatie - PR instaan voor de ontwikkeling 
en uitvoering van het strategische en operationele plan van Homegrade. Dit bestaat - onder andere - uit 
het ontwikkelen van de bekendheid van Homegrade en het verbeteren van het aanbod van 
communicatiemiddelen voor onze doelgroepen en voorschrijvers, evenals voor de interne organisatie. 
Hij/zij zal een team van 2 personen aansturen die zelfstandig werken, en verzekert een goede 
teamcoördinatie voor het gehele Marketing/communicatieplan. Deze functie rapporteert aan de 
Algemeen Directeur.  

2. Doel  

Strategie – Doelstellingen – Actieplan:  

• Deelnemen aan de ontwikkeling van het algemene communicatieplan (strategische en 
operationele componenten) van Homegrade in het kader van het nieuwe beheerscontract. 

• Public relations/Pers/Partnerschappen 
• Persactiviteiten (en andere media-activiteiten) organiseren in nauwe samenwerking met de 

strategische partners van Homegrade; 
• Het strategische netwerk van de ‘communicatie’-partners van de vereniging (Alliantie Renolution, 

renovatiepartners in het Brussels Gewest, ministeriële kabinetten, journalisten, agentschappen, 
media, onderaannemers.....) ontwikkelen ; 

• Onze aanpak op sociale netwerken ontwikkelen en versterken. 
•  Interne communicatie 
• Verbeteren en stroomlijnen van de interne communicatiemiddelen (nieuwsbrief, dashboard,…) 

Teambeheer en Rapportage 

• Een team van 2 personen begeleiden/faciliteren waarbij hun autonomie behouden blijft  
• Plannen en bewaken van de budgetten van de communicatieafdeling van de vereniging  
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• Zorgen voor duidelijke en regelmatige rapportage aan de directie over de voortgang van het 
actieplan en de budgetten.     

Op transversale wijze, in samenwerking met de verschillende diensten van de vereniging:  

• Een coherente interne en externe communicatiestrategie bepalen, met een aangepast plan voor 
elk doelsegment.   

• In samenwerking met de operationele directie: analyseren en meten van de klantentevredenheid 
en waar nodig aanpassen van de communicatiestrategie   

• Voortdurende ontwikkeling van alle tools, media en content om het traject van de renoveerder te 
verbeteren (brochures, website, webinars, evenementen, ....)     

• In samenwerking met de IT manager, actief deelnemen aan de ontwikkeling van knowledge 
management  

3. Profiel 

• U bent in het bezit van een diploma Bachelor/Master in Publieke Relaties/Communicatie met 
ervaring van ten minste 5 tot 10 jaar in een gelijkwaardige functie. Ervaring in digital marketing is 
een pluspunt ;.  

• U bent op de hoogte van de specifieke behoeften en gevoeligheden van het verenigingsleven en 
de non-profitsector ; 

• Kennis van en belangstelling voor de problematiek van ecologische transitie en renovatie zijn een 
pluspunt.  

• Goede kennis van het Nederlands is vereist.  

4. Persoonlijke kwaliteiten 

• Synthetisch en strategisch denken 
• Schrijfvaardigheid, goede formulering en uitstekende spelling; 
• Open-minded, vlot in de omgang, gebruikersgericht, oplossingsgericht – Vermogen om 

zichzelf in vraag te stellen – Creativiteit en innovatie tonen  
• Flexibel, nauwkeurig en strikt. 
• Respect voor de waarden van Homegrade - Het menselijke aspect is fundamenteel  

Wij bieden  

• Een voltijds COD (38u/week) 
• Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging die rekening houdt met het 

opleidingsniveau (of gelijkwaardige ervaring) en de valoriseerbare ervaring  
• Een permanente opleiding in een dynamisch team 
• Werk in een regionale snelgroeiende en moderne vzw  
• Verschillende extra-legale voordelen (maaltijdcheques van €7/dag, hospitalisatieverzekering, 

eindejaarspremie, 100% tussenkomst in openbaar vervoer, werkgeverskosten, extra-legaal verlof) 

Geïnteresseerd?  

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk 7 november 2022 naar jobs@homegrade.brussels met 
vermelding van de functietitel in de onderwerpregel.  
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