
VERSTERK JIJ ONS TEAM?

Wil jij werken in een organisatie die streeft naar een betere gezondheid van de Vlaming? 
Logo Antwerpen zoekt een enthousiaste collega met een hart voor preventie en met skills  

in schriftelijke en grafische communicatie.  

Communicatiemedewerker
(m/v/x, 80%, onbepaalde duur)

Ben jij wie we zoeken?

• Je hart voor communicatie en preventie 
 motiveren je dagelijks. Je hebt een vlotte pen en 
beschikt over sterke redactionele, grafische en 
mondelinge vaardigheden.

• Je vindt het leuk om je weg te zoeken in een 
uiteenlopend takenpakket (zowel schriftelijke 
als visuele communicatie en zowel uitvoerend als 
strategisch) en geniet van de oneindige dankbaar-
heid van een team als je hen verder helpt. Welke 
vraag je ook krijgt, jij kan ermee weg. En je 
behoudt het overzicht in al die taken en vragen. 

• Vernieuwende ideeën over hoe we onze partners 
via communicatie kunnen motiveren om in te 
zetten op onze thema’s horen we graag van jou. 
Aandacht en oog voor het bereiken van kwetsbare 
doelgroepen is een must. 

• Je werkt graag in een team, maar neemt ook zelf-
standig taken op. Je voelt je comfortabel bij het 
werken in een zelfsturend team en krijgt graag 
autonomie en verantwoordelijkheid. 

• Je kan vlot werken met Office-toepassingen. 
 InDesign en Mailchimp hebben geen geheimen 
voor jou. Ervaring met Drupal, Photoshop en 
 Illustrator is een pluspunt. 

Jouw taken

• Je adviseert, inspireert en begeleidt je 
 collega’s bij communicatievragen.

• Je maakt interne en externe communicatie-
dragers op en voorziet daarvoor grafische en 
tekstuele content.

• Je updatet en optimaliseert het communica-
tieplan en staat in voor de uitvoering ervan.

• Je houdt onze website up-to-date, beheert 
sociale mediakanalen en zorgt dat de maan-
delijkse nieuwsbrief massaal gelezen wordt.

• Je plaatst ons aanbod op een originele manier 
in de kijker en geeft het vorm op maat van 
specifieke doelgroepen.

• Je bent een enthousiast lid van het team en 
je zet het belang van communicatie in elk 
onderdeel van onze werking in de kijker.

• Je vertegenwoordigt Logo Antwerpen in de 
communicatiewerkgroep van de Vlaamse 
Logo’s en draagt bij aan gemeenschappelijke 
communicatieprojecten. 

Wat we jou bieden

• We geven je de kans om je kwaliteiten te ont-
wikkelen binnen een dynamische en leerrijke 
omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat 
uitdrukkelijk kiest voor diversiteit.

• Een contract voor deeltijdse tewerkstelling (80%) 
van onbepaalde duur met verloning binnen PC 
331, barema b1c.

• Interessante verlofregeling en maaltijdcheques
• Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk



SAMEN WERKEN 
WE AAN EEN 

gezonde
REGIO

Logo Antwerpen vzw staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. In opdracht van de 
 Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de Vlaamse  gezondheidsdoelstellingen op 

lokaal niveau.

De regio van Logo Antwerpen omvat stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat,
Brecht, Edegem, Essen, Hove,Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle,Mortsel, Ranst, 
Schilde, Schoten, Stabroek,Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel 

en Zwijndrecht.

Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde methodieken vertalen we de
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar een lokaal en regionaal beleid. Zo maken

we van de gezonde keuze de meest evidente keuze voor iedereen.

Bij Logo Antwerpen hechten we belang aan
jouw competenties, ongeacht afkomst, leeftijd,

geslacht of arbeidshandicap.

Meer informatie over Logo Antwerpen vind je op www.logoantwerpen.be

en op onze facebookpagina www.facebook.com/logoantwerpen

Sollicitatieprocedure

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 18 april naar  
Sara Bertels, coördinator van Logo Antwerpen:  
sara.bertels@logoantwerpen.be.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor  
een gesprek in de week van 25 april. 


