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SOLLICITATIEOPROEP  

FUNCTIE VAN COMMUNICATIEMEDEWERKER/STER: COD 
 

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 communicatiemedewerker om de verantwoordelijke van de dienst 
communicatie te assisteren. 

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. 

Publicaties: U verzorgt de coördinatie, de redactie, de follow-up (redacteurs, grafisch ontwerper en 
vertaalster), de nalezing, het drukken en de verspreiding van de verschillende publicaties. 

Lokale evenementen: u bent verantwoordelijk voor de organisatie van de aanwezigheid van 
Homegrade op diverse gemeentelijke en lokale evenementen (stands, bewonersbijeenkomsten, 
webinars...) ... 

Community manager: U staat in voor de opvolging en ontwikkeling van de sociale netwerken 
(Facebook en Instagram). 

Monitoring: U verzamelt, analyseert en rapporteert alle beschikbare statistieken: website, sociale 
netwerken, verspreiding op papier, campagnes… U voedt de database met contactgegevens. 

Profiel 

Opleiding en ervaring  

U heeft een diploma niveau A of B in de communicatie of u bezit een gelijkwaardige beroepservaring. 

U kunt aantonen dat u ten minste 3 jaar beroepservaring heeft in een relevant vakgebied.  

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. 
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Technische vaardigheden 

Redactionele vaardigheden en uitstekende spelling in de eerste taal  

MS Office-toepassingen en noties Adobe Suite 

Webkennis: beheer van website, mailings en sociale netwerken 

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 

Verschillende extra-legale voordelen 

 

Geïnteresseerd?  
Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 20 juni 2021 naar volgend e-mailadres: 
jobs@homegrade.brussels. 
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