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SOLLICITATIEOPROEP  

FUNCTIE VAN VERANTWOORDELIJKE MARKETING-COMMUNICATIE (M/V/X) 
 

Context 

Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of 
huurder is, 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, de toegang 
tot de huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. 

Homegrade is op zoek naar een marketing/communicatie verantwoordelijke om het aantal leads te 
genereren die het Gewest nodig heeft om de groeidoelstellingen van de Renovatiestrategie 2030-2050 
"Renolution" (One-Stop-Shop renovatie/energie en mede-eigendom) te behalen. 

Opdrachten en taken 

Transversale ondersteuning : U ondersteunt de communicatieverantwoordelijke bij diverse taken om 
te zorgen voor een duidelijke, doeltreffende en toegankelijke communicatie en een homogeen 
professioneel imago, zowel binnen als buiten de organisatie. 

Marketing : U analyseert de Brusselse markt, identificeert en segmenteert de doelgroepen, definieert 
marketingdoelstellingen in samenwerking met de partners en implementeert de nodige acties om deze 
te bereiken. 

Publiciteit: U ontwikkelt de aanwezigheid van Homegrade in de media (klassieke en sociale), neemt 
deel aan het opzetten van regionale campagnes en coördineert deze (partners, communicatiebureau, 
adverteerders...). 

Web: U beheert de inhoud van de website van Homegrade en de website van de beroepen van het 
patrimonium en werkt mee aan de herschikking ervan in 2021-2022. U ontwikkelt een nieuw 
rechtstreeks communicatiekanaal (doelstelling Smart City). 

Rapportering: U brengt regelmatig verslag uit over de resultaten en presenteert deze in een duidelijk 
formaat. 

Profiel 

Opleiding en ervaring  

U heeft een diploma niveau A of B op het gebied van marketing/communicatie of u bezit een 
gelijkwaardige beroepservaring. U hebt ervaring in digitale marketing, Community management   

U kunt aantonen dat u ten minste 3-5 jaar beroepservaring heeft in een aanverwant vakgebied 
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Interesse in milieu, energie, renovatie van gebouwen, erfgoed of een ander onderwerp dat in de vzw 
aan bod komt, is een pluspunt. 

U bent snel beschikbaar. 

 

Technische vaardigheden 

Grondige marketingkennis 

MS Office-toepassingen en noties Adobe Suite 

Webkennis: beheer van website  

Kennis van de klassieke communicatieformats: drukwerk, informatica… 

 

Talen: Frans en Nederlands (functionele beheersing van de tweede taal) 

Persoonlijke kwaliteiten: Teamgeest, organisatie, nauwgezetheid, proactief handelen en autonomie 

 

Wij bieden  

Een voltijds COD 

Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging die rekening houdt met het 
opleidingsniveau en de valoriseerbare ervaring  

Werk in een regionale vzw in volle ontwikkeling 

 

Geïnteresseerd?  
Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 10 augustus 2021 naar volgend e-mailadres: 
jobs@homegrade.brussels met vermelding van de functietitel in de titel van uw mail.  
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