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Teamspeler communicatie 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om ons team te vervolledigen.  
 
Ben je gebeten door communicatie in al zijn facetten?  Dan ben jij misschien onze volgende collega. 
 
Wij willen een halftijdse communicatiemedewerker aanwerven met een optie op meer. Dit kan via ons of 
onze partners namelijk de Waalse of Belgische rugbyfederatie met dezelfde maatschappelijke zetel 
 
Jij staat in voor de interne en externe communicatie en het mediabeleid van Rugby Vlaanderen 
vzw zowel op inhoudelijk als op technisch vlak.  
 
De communicatiemedewerker rapporteert aan de directie. 
 

JOUW ROL IN HET TEAM:  
 
• externe communicatie: website, social media (instagram & facebook) , LinkedIn, digitale 

nieuwsbrief, ideeën ontwikkelen en vormgeven, eindredactie jaarverslag. Het kunnen monteren en 
bewerken van video’s is een plus aangezien we willen starten met een coaching platform.  

• mediabeleid: actualiseren perscontacten, schrijven van opiniestukken, ... 
• interne communicatie: up to date houden van de communicatiehandleiding (huisstijl van Rugby 

Vlaanderen).  
 
Wij kijken uit naar een collega die 

 
• sterk is in samenwerken 
• goed kan plannen, organiseren en uitvoeren 
• creatief is 
• beschikt over de nodige expertise en die deelt met het team 
• flexibel is 

 
Maar bovenal 

 
• kennis heeft over en ervaring met sociale media 
• taalvaardig is 
• pro-actief ingesteld is 

 
 
JOUW BELONING:  
 
Wij bieden jou in ruil voor je inzet een interessant loonpakket bestaande uit een loonschaal die rekening 
houdt met de loonbarema’s uit PC 329.01, een elektrische fiets en andere vergoedingen.  
 
Je werkt vanuit onze maatschappelijke zetel in Neder-Over-Heembeek, ransbeekstraat 227. 
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DE SPELREGELS:  
 
Heb je een diploma Bachelor communicatiemanagement en/of ervaring op een 
communicatiedienst aarzel dan niet je sollicitatiebrief en CV voor 10 mei 2019 te 
bezorgen aan mathias@rugby.vlaanderen 
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Mathias Rondou, per mail of telefonisch.  
 
Je brief en CV worden voorgelegd aan een selectiecomité. 
 
De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 29 mei 2019. Hou deze datum alvast vrij in 
je agenda. 
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