Het netwerk ‘De Rozenkrans’, bestaande uit de voorzieningen VOC De Rozenkrans, VOC Rozenweelde
en Huize Rozenwingerd en de scholen voor buitengewoon onderwijs BuSo De Rozenkrans / De Nieuwe
Poort, De Strandloper en Zonnehart, biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking en dit op meerdere locaties in de regio Aartrijke-Oostende-Oostduinkerke.
Het netwerk is op zoek naar een:

COMMUNICATIE-EXPERT

De Rozenkransgroep bestaat 101 jaar en krijgt een nieuwe naam en huisstijl!

Functie:
▪ Je maakt een communicatieplan op en volgt deze op.
▪ Je implementeert de nieuwe huisstijl zowel intern als extern.
▪ Je staat in voor de naamsbekendheid van het netwerk via persberichten,
promotie, contacten,....
▪ In samenwerking met de projectverantwoordelijke werk je een planning en de
bijhorende communicatie uit van de evenementen in het kader van ‘100 jaar De
Rozenkrans’ gekoppeld aan de nieuwe huisstijl.
▪ Je bouwt mee aan een communicatieplatform en bent verantwoordelijk voor de
dagelijkse updates met betrekking tot de interne en externe communicatie en
huisstijl, in overleg met de collega’s van de verschillende entiteiten.

Profiel:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een bachelor diploma in de communicatie.
Kennis van grafische programma’s is een pluspunt.
Je bent creatief en innovatief op vlak van communicatie.
Je hebt een vlotte pen.
Je hebt kennis van hedendaagse communicatiekanalen.
Je deelt de waarden van het netwerk
Je hebt een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met de non-profit
sector.

AANBOD & INTERESSE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Een uitdagende functie met kansen om competenties en talenten verder te
ontwikkelen
Een boeiende werkomgeving in een mensgerichte en innoverende organisatie
Een halftijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: 19/38 van 1/9/21 tem
30/6/22 met kans op verlenging
Verloning volgens barema paritair comité 319.01
Plaats van tewerkstelling: de diverse locaties van het netwerk
Meer informatie bij ofwel Nathalie Gyselinck (058/53 20 80 of
nathalie.gyselinck@sgvw.be) ofwel Anja Deceuninck (O58/52 12 52 of
anja.deceuninck@vocderozenkrans.be )
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar vacature@vocderozenkrans.be voor 15/6

