Functie omschrijving
Projectmedewerker Communicatie (halftijds)
Context
De vzw Regionaal Landschap Houtland is een duurzaam samenwerkingsverband dat in overleg en
samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de aangesloten gemeenten, de
middenveldorganisaties en de inwoners werkt aan de bevordering van het streekeigen karakter, het
natuurbehoud, het beheer, herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen,
natuurrecreatie en natuureducatie, recreatief medegebruik en landschappelijk erfgoed. Het Regionaal
Landschap Houtland is gevestigd in het kasteel Tillegem te Brugge.
Het Regionaal Landschap Houtland is gesitueerd in 8 gemeenten uit het Houtland regio Brugge. In
2021 wordt het werkingsgebied sterk uitgebreid met meerdere poldergemeenten uit Noord-West
Vlaanderen. De nieuwe naam is reeds vastgelegd en wordt : ‘Regionaal Landschap Houtland en
Polders’.
Om de activiteiten en projecten van het regionaal landschap sterker uit te dragen willen we het
projectteam versterken met een medewerker communicatie (halftijds).

Taakomschrijving
•

Je werkt aan de uitbouw van de externe communicatiemiddelen: organisatie persmomenten,
nieuwsbrief, website, publicaties, brochures, drukwerk en de organisatie van de verspreiding
ervan, beheren fotodatabank, sociale media, huisstijl, …

•

Je actualiseert de website, de projectwebsites en sociale media kanalen.

•

Je maakt jaarlijks een communicatieplan.

•

Je verzorgt de redactie: schrijft teksten voor de e-nieuwsbrief, coördineert de redactie van de
landschapskrant, de redactie van persberichten, brochures, …Je gaat hierbij zelf ook actief op
zoek naar nieuws binnen het team en buiten de organisatie.

•

Je motiveert en enthousiasmeert doelgroepen (gemeenten, landbouwers, jagers, natuuren erfgoedverenigingen, wandelaars, vrijwilligers, toeristische actoren, breed publiek,…)
via gerichte communicatie. Je onderhoudt goede contacten met de pers.

•

Je zorgt voor een correcte administratieve en financiële afhandeling (offertevraag,
bestelling, facturatie) van communicatieproducten.

•

Je informeert en geeft communicatie-advies aan het team. Je coördineert de communicatie
van projecten in afstemming met de projectverantwoordelijke.

•

Je overlegt met de medewerkers communicatie van de regionale landschappen.

Je profiel/vaardigheden/talenten
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je hebt een diploma hoger onderwijs (cf. bachelor communicatie) of gelijkwaardig door naschoolse
opleiding, bijscholing en/of ervaring.
Je bent enthousiast en contactvaardig.
Je bent communicatief zeer sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen
(wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te
hanteren. Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten. Je kan diverse
doelgroepen informeren en enthousiasmeren.
Je hebt affiniteit met / interesse voor natuur en landschap en bent bereid je in te werken in onze
werkingsthema’s.
Je kan vlot met de computer overweg en beheerst naar communicatie toe relevante software.
Kennis van grafische software is hierbij een pluspunt.
Je bent creatief en hebt een vlotte pen.
Je bent organisatorisch sterk en in staat om communicatieprojecten op te zetten en tot een goed
einde te brengen.
Je neemt initiatief en je kan efficiënt, zelfstandig, planmatig en nauwgezet werken. Je kan
functioneren in een klein dynamisch team. Je staat open voor verschillende meningen en bent zeer
diplomatisch.
Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap. Affiniteit met het
werkingsgebied van het regionaal landschap is een pluspunt.
Je hebt bij voorkeur stage- en/of werkervaring waarbij bovenvermelde aspecten aan bod kwamen.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).

Positionering in het organogram

Plaats in het organogram

Je maakt deel uit van het 10 koppige team van het regionaal landschap

Leiding krijgen van

De coördinator van het Regionaal Landschap Houtland

Leiding geven aan

Dit is geen leidinggevende functie

Aanbod
•
•

•
•
•
•

Een uitdagende job in een boeiende werkomgeving met een erg divers takenpakket.
Tewerkstelling op 2.5/5 basis in de graad B (salarisschaal Provincie). Minimum aanvangssalaris
€ 1.255 (= bruto-maandsalaris voor 2.5/5 tewerkstelling, aangepast aan de huidige index.
Relevante ervaring kan ingebracht worden voor de berekening van de anciënniteit).
Als bijkomende voordelen geniet u van een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld,
hospitalisatieverzekering.
Een flexibele werkregeling.
Gunstige verlofregeling.
Tewerkstelling/standplaats: deels telewerk, deels op het Kasteel Tillegem, Brugge.

Selectieprocedure
Mail jouw CV + motivatiebrief naar rlhoutland@west-vlaanderen.be uiterlijk tegen 01/03/2021.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief volgt er een schriftelijke proef die je thuis met
PC kan uitvoeren. Kandidaten die deze proef succesvol afleggen worden uitgenodigd op een
mondelinge proef (afhankelijk van de coronasituatie verloopt dit al dan niet digitaal).

Meer info
Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Pauwel Bogaert: Pauwel.Bogaert@west-vlaanderen.be of 0496 596 125

