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Droom je van een job in het 
centrum van de democratie? 

Geloof je in communicatie met 
de burger? Ben je behalve een 

denker ook een doener? Wil 
je op communicatief vlak het 
verschil maken en vooral het 

Vlaams Parlement (nog) meer 
op de kaart zetten? Aarzel dan 

niet, want de directie Com-
municatie, Externe Relaties & 

Informatie van het Vlaams  
Parlement zoekt op korte ter-
mijn en op contractuele basis 

één leidinggevende coördinator 
communicatie en twee 

communicatiemedewerkers:

ONS AANBOD
• Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket  
•  Een boeiende omgeving in het hart van politiek en media 
•  Een contract van onbepaalde duur
•  Competitieve verloning, aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatie-& en groepsverzekering, enz.)
•  Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning 
•  Aantrekkelijke verlofregeling

EEN COÖRDINATOR COMMUNICATIE (Master) 

Heb je een masterdiploma en 2 jaar ervaring in de communicatiesector? Ben je een echte doener en vertrouwd met digitale én 
andere communicatiemiddelen? Kan je zelf communicatieproducten/middelen ontwikkelen? Kennen sociale media geen geheimen 
meer voor jou? Schrijf je wervend en aantrekkelijk? Kan je met een smartphone filmpjes maken? Heb je ervaring met grafische 
vormgeving? Heb je affiniteit met politiek? Dan spreekt de functie van communicatiemedewerker je ongetwijfeld aan!

Heb je een masterdiploma en minstens 2 jaar ervaring als leidinggevende in de communicatiesector? Kan je een communicatie-
strategie uittekenen en implementeren? Kan je een team aansturen? Ben je op de hoogte van digitale transformaties en thuis op 
sociale media? Heb je affiniteit met politiek en ervaring met marketing, communicatiemanagement en het organiseren van (media-)
events? Schrijf je wervend en aantrekkelijk? Dan is de functie van coördinator dienst Communicatie wellicht iets voor jou!

EEN COMMUNICATIEMEDEWERKER (Master)  

Het Vlaams Parlement zoekt 

Heb je een bachelor-diploma en heb je affiniteit met politiek, publiekswerking, marketing en met het organiseren van ‘communi-
catie-events’? Kan je rudimentaire filmpjes maken en heb je basiskennis van moderne communicatie? Maak je graag gebruik van 
social media? Schrijf je wervend en aantrekkelijk? Stel je dan zeker kandidaat voor de functie van communicatiemedewerker 
Bezoekerscentrum!

EEN COMMUNICATIEMEDEWERKER BEZOEKERSCENTRUM (Bachelor) 

INTERESSE? 
Je kan je online kandidaat stellen 

via Search & Selection op 
www.jbpcks.com/communicatie 

Meer informatie kan je verkrijgen 
via 02/759 22 10. Solliciteer ten 

laatste op 31 augustus 2019!  
Je reactie wordt snel en 
confidentieel behandeld.




