
VACATURE MEDEWERKER COMMUNICATIE  (19/38) 

Groep Gidts vzw verbindt en ondersteunt: Dominiek Savio, Mariasteen en Molendries. 

In de domeinen zorg, onderwijs en tewerkstelling creëren we kansen met en voor personen met een 

beperking. We zoeken op elke vraag een gepast antwoord en werken hiervoor intens samen binnen 

de groep, alsook met externe partners. De hoofdzetel ligt in Gits (Hooglede), in het hart van West-

Vlaanderen. Wij ondersteunen zowel in onze eigen afdelingen, als op verplaatsing in de hele 

provincie. 

Jouw werkterrein 

Je komt terecht in een enthousiast team van stafmedewerkers en ondersteunende diensten.  In 

eerste instantie vervang je de stafmedewerker communicatie (tot september 2019).  Vervolgens 

ondersteun je de stafmedewerker communicatie en de stafmedewerker fondsenwerving & 

vrijwilligerswerking bij de ontwikkeling en implementatie van interne en externe communicatie.  

Jouw taken 

Je vervangt de stafmedewerker communicatie tot september 

• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van de lopende communicatie 
bij Groep Gidts.

• Je neemt initiatief om communicatie op te starten waar nodig.
• Je bent een klankbord voor de communicatieverantwoordelijken van onze vzw’s Dominiek 

Savio, Mariasteen en Molendries.

Je ondersteunt de stafmedewerker communicatie en de stafmedewerker fondsenwerving & 

vrijwilligerswerking   

 Je ondersteunt de stafmedewerkers bij de ontwikkeling en implementatie van de interne en

externe communicatie van Groep Gidts en haar vzw’s en van de fondsenwervende

communicatie.

 Je bent een klankbord voor de communicatiestrategieën en je denkt mee bij het ontwikkelen

van de communicatietools.

 Je organiseert persconferenties en schrijft de persberichten.  Je bent verantwoordelijk voor

het up-to-date houden van het adressenbestand van de perscontacten.

 Je helpt bij het organiseren van events.

 Je bent verantwoordelijk voor de updates van de websites en van de sociale media.  Je volgt

de trends op de voet en je adviseert voor een optimale digitale communicatie.

 Je bent verantwoordelijk voor de grafische vormgeving zoals het ontwerpen van drukwerk,

het nemen van foto’s en het editen van video.

 Je bent verantwoordelijk voor de eindredactie.

https://dominiek-savio.be/
https://mariasteen.be/
https://molendries.be/


Jouw profiel 

 Je hebt een bachelor communicatiemanagement/marketing of gelijkwaardig door ervaring

 Je werkt zelfstandig en neemt initiatief

 Je kan goed organiseren en je hebt oog voor detail

 Je bent creatief en conceptueel denken is je niet vreemd

 Je kan goed samenwerken en je bent diplomatisch

 Je bent gedreven en enthousiast

Jouw technische competenties 

 Grondige kennis MS Office

 Grondige kennis sociale media

 Grondige kennis van het Nederlands

 Kennis Adobe InDesign (pluspunt)

 Kennis Adobe Illustrator / Photoshop / Premiere Pro (pluspunt)

 Noties van kwaliteit drukwerk (pluspunt)

Ons aanbod 

• Een uitdagende en gevarieerde job in een vooruitstrevende en mensgerichte organisatie.
• Een open, aangename werksfeer in een professioneel en enthousiast team.
• Uurregeling af te spreken volgens jouw en onze noden.
• Je wordt tewerkgesteld in de hoofdzetel in Hooglede-Gits.

• Een contract van onbepaalde duur te starten op 15 maart 2019.

Interesse in deze boeiende functie?  

Mail jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór 8 februari 2019 

naar lieve.verfaillie@gidts.be  


