
 
 
 
 
 
 
 
Vacature Communicatieverantwoordelijke 
 
Paardenpunt Vlaanderen is op zoek naar een nieuwe werkkracht. Ben je communicatief vaardig 
en grafisch sterk? Weet je van aanpakken en ga je een uitdaging niet uit de weg? Solliciteer dan 
zeker voor deze job! 
Je kunt je voor deze selectieprocedure opgeven als je minstens een bachelor hebt. Maar zit je in 
je laatste jaar, dan kun je ook al meedoen! Je moet je diploma wel uiterlijk op 31 juli 2017 behalen.  
 
 
Je functie: 

 Het uitwerken van een communicatiebeleid om daarna volgens dat beleid te werken. 
 Het schrijven van teksten en het verrichten van redactiewerk op de meest uiteenlopende 

digitale en schriftelijke communicatiekanalen, zowel intern als extern (website, 
nieuwsberichten, nieuwsbrieven, Facebook, brochures, rapporten, jaarverslagen…). 

 Het beheren van het communicatiebudget. 
 Het uitvoeren van pr-opdrachten. 
 Bijdragen aan een succesvol marketingbeleid.  

 

Je profiel: 

 Je bent in het bezit van minstens een bachelordiploma. 
 Je hebt kennis van en affiniteit met de paardensport. 
 Je bent grafisch sterk en leeft je hierin graag uit. 
 Je kan goed samenwerken met en rapporteren aan verschillende actoren. 
 Je werkt gestructureerd en bent organisatorisch sterk onderlegd. 
 Je hebt een goede kennis van hedendaagse softwarepakketten (MS Office). 
 Je bent flexibel en ondernemend, kan probleemoplossend denken en handelen. 
 Je bent in het bezit van minstens een rijbewijs B. 
 Je maakt geen probleem over weekendwerk en avondvergaderingen. 
 Je beschikt over een basiskennis Frans en Engels. 

 

Ons aanbod: 

 Verloning volgens barema’s PC 200. 
 Een job met een divers takenpakket binnen een jong en dynamisch team.  
 Een aangename werksfeer.  
 Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.  

 
 
Meer info en solliciteren: 
Bezorg ons je motivatiebrief en cv vóór 30/06/2017. 
 
Per post: Paardenpunt Vlaanderen 
  t.a.v. Carine Luys 
  Ambachtenlaan 23/2b 
  3001 Heverlee 
Via mail: carine@paarden.vlaanderen  
 
Voor meer informatie over het Paardenpunt Vlaanderen, bezoek onze website 
www.paarden.vlaanderen.  


