DESKUNDIGE COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE
Halftijdse contractuele functie voor onbepaalde duur (B1-B3) + aanleg van een
werfreserve

Functie
Ben jij gepassioneerd door media ? Ben je uitermate leergierig en positief ingesteld ? Heb je interesse in
burgerparticipatie ? Schrijf je vlot, scherp, wervend en correct Nederlands ? Neem je spontaan je
verantwoordelijkheid op ? Ben je zelfstandig, klantgericht en in staat om oplossingsgericht mee te denken ?
Dan ben JIJ de persoon die we zoeken ! WE NEED YOU !
Profiel
• Je beschikt over een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur in de communicatiesector
• Je bent collegiaal, klantvriendelijk en flexibel
• Je beschikt over het leervermogen alsook het enthousiasme om je snel in te werken in de materie
• Je bent gedreven, hebt zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Een greep uit je takenpakket
• Je staat in voor het coördineren, het realiseren en het adviseren van de interne en externe communicatie
• Je bedenkt manieren om burgers beter te betrekken bij de politiek en organiseert overlegmomenten
• Je zet de lijnen uit voor participatietrajecten en volgt ze van a tot z op
• Je volgt de sociale media op de voet en kiest de beste kanalen om te communiceren
• Je schrijft berichten voor de website en sociale media
Aanbod
• Onmiddellijke indiensttreding
• Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor persoonlijk initiatief
• Glijdende werktijdregeling en een gunstige verlofregeling
• Ruime opleiding- en ontplooiingsmogelijkheden
• Een aantrekkelijk salaris volgens onze vaste salarisschaal B1-B3 en extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, aansluiting bij
GSD-Vlaanderen, …
• Relevante beroepservaring kan meegenomen worden in de anciënniteitsberekening,
met een maximum van 12 jaar.
Interesse?
Stuur ten laatste op 15.06.2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV, kopie van uw diploma en uittreksel
uit het strafregister (model 1, max. 3 maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen,
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of via sonja.buysse@assenede.be
Laattijdige en onvolledige ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.
Inlichtingen?
Inlichtingen over deze vacature kunt u bekomen op de personeelsdienst op het nummer 09 341 95 84 of via e-mail:
sonja.buysse@assenede.be

