
 

 

De vzw Digitalcity.brussels werft aan: 

Communicatie- en marketingverantwoordelijke 
(M/V) - (FR/NL) 

 

Wie zijn wij? 

De vzw Digitalcity.brussels is de Pool Opleiding-werk voor Digitale Beroepen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij zijn een organisatie op mensenmaat en bieden een 

reeks activiteiten aan die te maken hebben met opleidingen en tewerkstelling in de 

digitale sector in Brussel. 

Hoe ziet uw functie er uit? 

U zorgt voor een positieve uitstraling van onze organisatie van onze activiteiten, 

projecten en collega’s. U bent de dirigent van het communicatiebeleid en coördineert met 

alle interne en externe actoren. U bent verantwoordelijk voor: 

 Het uitbouwen van een intern en extern communicatiebeleid, 

o U vaardigt een communicatieplan uit in ruggespraak met de directie, 

o U werkt samen met interne en externe partners om communicatietools te 

concipiëren, te ontwikkelen en te updaten; de website, social netwerken, 

brochures, presentatietools, 

o U past ons brand imago consequent door in alle gelederen van de 

organisatie, 

o U leidt onze interne communicatie: affiches, mailings, regelmatige 

informatieverspreiding, 



 U zet een commercieel beleid op dat gericht is op de presentatie van de pool en 

zijn diensten; 

 U organiseert en doet de follow-up van bedrijfsbezoeken, 

 U bent verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen binnen de pool: 

bezoeken, conferenties, seminars, demonstraties. 

Uw profiel 

U wordt een dirigent en zelfs zonder een expert op elk gebied te zijn, blinkt u uit als 

strateeg, creative, redacteur, producent, maar ook … 

 Hebt u een bachelor of master in communicatie en/of marketing, 

 Bent u tweetalig Nederlands en Frans. U zal deze talen dagdagelijks hanteren, en 

het Engels is een asset, 

 U bent een goede schrijven in een van de twee landstalen (Nederlands of Frans), 

 U munt uit als het op de nieuwe media’s aankomt, social netwerken alsook het 

beheer van websites, 

 U hebt zin voor initiatief, bent gestructureerd, goed georganiseerd, strikt, 

nauwkeurig, flexibel en veelzijdig, 

 U hebt zin voor initiatief en neemt graag verantwoordelijkheid op. U kan in 

teamverband werken en bent autonoom, 

 U gaat handig om met de meest populaire IT-tools en kent wel wat van 

webdevelopment en CMS, 

 U hebt van drie tot vijf jaar ervaring. 

Wat kan u van ons verwachten?  

 U werkt voor een non-profit organisatie die elke dag werk maakt van tal van 

projecten zoals opleidingen en werkbegeleiding zowel voor werkzoekenden als 

bedienden en bedrijven, 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur, 

 Begeleiding en coaching vanaf de eerste dag en regelmatige opleidingen, 

 Een spiksplinternieuwe werkomgeving, gelegen in Oudergem, met een jonge en 

stabiele organisatie op mensenmaat, 

 Een aantrekkelijk beloningspakket waarbij met vergelijkbare beroepservaring 

rekening wordt gehouden, hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques 

en een prettige regeling van de vakantieperiodes. 

 

Gemotiveerd door onze vereniging en de verantwoordelijkheden van deze functie? 

Dan stuurt u uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) ter attentie van de heer Rucci, 

directeur, op het volgende adres: job@digitalcity.brussels tegen uiterlijk 31 augustus 

2020. 
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