
 

VACATURE 

Functie 

Communicatie- en samenwerkingsverantwoordelijke 

Algemene missie van de functie 

Als onderdeel van de ontwikkeling van de non-profitorganisatie ontwikkelt de communicatie- en 
partnerschapsmanager de algemene communicatiestrategie van de non-profitorganisatie en 
verruimt hij haar invloedssfeer.  
Onder begeleiding van de algemeen coördinator werkt u aan de kwaliteit van het imago van de 
vereniging met haar partners, alsook aan de ontwikkeling van haar netwerk. 

Hoofdtaken 

Communicatie: 
• Ontwerp en implementeer de algemene communicatiestrategie van de vereniging 
• Stel interne (publiek, belanghebbenden) en externe communicatieassen (partners, 
doelstellingen, enz.) 
• Mobiliseer de nodige middelen en actoren voor de uitvoering ervan 
 
Vennootschap : 
• Zorg voor een monitoring van ondersteuningen en mogelijke partners voor de vereniging 
•Wegen van samenwerking en ondersteuning ontwikkelen  
• Volg de partnerrelatie 

Algemene en technische vaardigheden 

Kennis en beheersing van communicatie, digitale en sociale netwerken 
Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukking in het Frans 
Vloeiend Nederlands (en Engels) spreken is een pluspunt 
Vaardigheid in een of meer grafische productiesoftware 
Sterke interesse en ervaring in sport en onderwijs 
Projectmanagement en werkautonomie 
Kennis van de Belgische en Brusselse institutionele omgeving en van het netwerk van bedrijven 
en stichtingen (asset) 

Relatieve vaardigheden en houding 

• dynamisme en assertiviteit 
• Beschikbaarheid en creativiteit 
• proactief zijn 
• Inzicht en goede communicatieve vaardigheden 
• "compatibel" zijn met de waarden die door de vereniging worden gepromoot, deel uitmaken 
van het functioneren van het team en het kader van activiteiten 

Gewenste niveau  

Bachelor (of gelijkwaardig) in communicatie, management van organisaties, enz. 

Status 

Contract: 10 maanden Beperkt contract (verlengbaar of mogelijkheid tot onbeperkt contract) 
Uurvolume: minimaal ½ FTE (19u / week). 
Alle hulp bij het inhuren is een pluspunt (Phénix, Activa). 
Schaal volgens paritair comité 329.02 

Aanvullende informatie en contact 

Aanvraag te sturen naar de heer Julien Cuxac ten laatste op 28 februari 2021: 
jcuxac@anderlecht.brussels 
Meer informatie over de functie: 025221589 
Website: www.fefa.be 

http://www.fefa.be/

