Vacature: communicatiemedewerker bij
Regionaal Landschap Meetjesland
Bij het Regionaal Landschap Meetjesland zijn we op zoek naar een communicatiemedewerker in 4/5
tewerkstelling om ons team te versterken.

Functieomschrijving
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. Je bent thuis in digitale en
sociale media. Je hebt ervaring met het uitwerken van creatieve ideeën om een groot en divers publiek te
bereiken. Je bent op de hoogte van en kan goed overweg met verschillende communicatiekanalen.
Je functie omvat volgende deeltaken:








Je bent eindverantwoordelijke bij de externe communicatievoering van het Regionaal Landschap.
Dit gebeurt zowel analoog, bijvoorbeeld via de landschapskrant, als digitaal via website en sociale
media
Je hebt voeling met natuur en landschap en kennis van het Meetjesland is een meerwaarde
Je zorgt voor een betere zichtbaarheid van het Regionaal Landschap en haar projecten via
innovatieve en creatieve ideeën
Via daadkrachtige communicatie maak je mensen warm en wakker je hun enthousiasme aan om
deel te nemen aan onze werking en activiteiten
Je maakt een communicatieplan op voor evenementen en projecten
Je helpt bij het organiseren en op poten zetten van grote publieksevenementen,
vormingsmomenten, infoavonden en workshops

Je zorgt ervoor dat alle bovenstaande taken en initiatieven op een coherente manier gecommuniceerd
worden en bewaakt de kwaliteit van die communicatie in consequent overleg met je collega’s. Concrete
taken omvatten: up-to-date houden van de website, sociale media en ontwikkelen digitale nieuwsbrief,
schrijven/opvolgen van persberichten, planning en voorbereiding van onze activiteiten, af en toe
drukwerk (landschapskrant (verschijnt 2 maal per jaar), flyers, posters) opmaken en verspreiden,
opvolgen van de nieuwe huisstijl en website van het Regionaal Landschap Meetjesland, …
Je werkt nauw samen met je collega’s van het Regionaal Landschap en rapporteert aan de coördinator,
die op haar beurt rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Profiel







Je volgt nieuwe digitale ontwikkelingen op de voet, ziet snel opportuniteiten en je verwerkt deze
strategisch in onze werking
Je communiceert foutloos in het Nederlands
Je hebt een vlotte en snelle pen, waarbij je je stijl pragmatisch aanpast aan het medium en de
verschillende doelgroepen. Je past moeiteloos je communicatie aan volgens je doelpubliek (
sector, ruime publiek, gezinnen, enz.)
Je hebt ervaring met redactie en eindredactie, kan knopen doorhakken en gaat moeilijke situaties
met je collega’s of externe partijen niet uit de weg
Je vindt snel je weg in de meeste digitale toepassingen en weet hoe je als professional aan de slag
moet met diverse online media en gangbare CMS’en (bv. WordPress en Drupal).







Je hebt een zeer goede kennis van Microsoft Office
Je bent vertrouwd met en hebt inzicht in grafische vormgeving en je kan zelf op een creatieve
manier eenvoudige opdrachten (bv. digitale uitnodigingen, flyers, …) uitvoeren in bv. Indesign,
Photoshop, …
Je hebt oog voor een aantrekkelijke lay-out en bent in staat om jaarverslagen en een infokrant
stijl te geven
Je werkt planmatig en zeer nauwgezet

Verder







Je hebt een realistisch beeld van de natuur- en landschapssector in het Meetjesland. Voeling en
interesse voor natuur en landschappelijk erfgoed in het algemeen en voor de sectoren waar het
Regionaal Landschap rond werkt zijn aangewezen
Je bent verbaal communicatief en hanteert een open, transparante werkwijze, zowel intern als
extern
Je stelt je flexibel op, zowel naar mensen toe als naar taken
Je draagt loyaal de missie en de werking van het Regionaal Landschap uit naar ons netwerk
Je zorgt ervoor dat het Regionaal Landschap een neutraal platform blijft waar alle actoren met
hun vragen terecht kunnen.

Jij biedt






Je bent minstens houder van een diploma bachelor, bij voorkeur in communicatie(management)
en/of marketing of aantoonbare, relevante ervaring
Je hebt minstens 3 jaar ervaring
Kennis van de regio Meetjesland en de natuursector is een pluspunt
Je beschikt over rijbewijs B
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk

Wij bieden








Een uitdagende 4/5 tewerkstelling in een klein, dynamisch team
Een aangename werkplek in het centrum van Maldegem
Een contract van onbepaalde duur
Je start ten vroegste op 15 oktober 2017 (afhankelijk van opzegtermijn)
Een verloning die correspondeert met de barema’s van pc 329 socio culturele sector schaal B1c
groepsverzekering
Glijdende uren

De procedure
CV met motivatiebrief ten laatste op 10 juni 2017 om 12u per mail aan katrien.geurts@RLM.be
De vergelijkende selectieprocedure loopt in juni-september 2017 in het Nederlands.
 Eerste grondige selectie op basis van CV en motivatiebrief eind juni 2017
 Schriftelijke proef met mondelinge toelichting in de week van 4-10 september 2017
 Mondelinge proef met jury in de week van 18-24 september 2017
Indien na de selectieprocedure geen geschikte kandidaat werd gevonden, zal er niet overgegaan worden
tot aanwerving.
Meer info 050 70 00 42

