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VACATURE  COMMUNICATIEMEDEWERKER 

Deeltijds (19 u/week) – bepaalde duur (tem 

31/12/2020)  

Sta jij je mannetje/vrouwtje, zowel online als offline?  

Heb je een vlotte pen, grafische skills en denk je zowel in woord als 

in beeld?   

Ben je bereid om de teamleden van Logo Oost-Brabant te 

ondersteunen in hun projecten rond gezondheidspromotie? Dan ben 

jij misschien wel dé kandidaat voor deze functie!  

 
Logo Oost-Brabant vzw werkt in opdracht van de Vlaamse overheid mee aan de realisatie 
van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid. Het Logo verleent diensten aan een 
locoregionaal netwerk van lokale besturen, de onderwijs- en bedrijvensector en actoren 
actief in gezondheid, zorg en welzijn. We verspreiden preventie-methodieken zodat lokale 
besturen en organisaties ze opnemen in hun werking of hun beleid. Finaal doel is het 
bevorderen van gezond leven en de creatie van een gezonde leefomgeving. Het Logo 
beschikt over een team van deskundige medewerkers in de preventieve gezondheidszorg. 
www.logo-oostbrabant.be 
 
Als communicatiemedewerker ….  
 
… maak je de opdracht, doelstellingen en projecten van Logo Oost-Brabant breed bekend 
via diverse communicatiekanalen. Je slaagt erin om onze boodschap op een creatieve en 
aantrekkelijke manier uit te dragen en bent een geloofwaardige gesprekspartner voor pers 
en partners, maar kan ook online de juiste antwoorden bieden. Afwerking en de puntjes op 
de i zetten is je tweede natuur.  

 
COMMUNICATIE  
Je geeft mee vorm aan een coherent en sterk communicatiebeleid van Logo Oost-Brabant 
en inspireert en ondersteunt het team bij de communicatienoden. Je bent 
verantwoordelijk voor het schrijven van teksten voor de website, nieuwsbrieven, 
brochures. Ook mondeling kan je complexe thema’s op een vlotte manier vertellen. Je 
schrijft persberichten en staat de pers te woord wanneer nodig. Je neemt initiatief om het 
Logo-aanbod op een originele manier en/of op maat van specifieke partners bekend te 
maken. 
 
SOCIAL MEDIA  
Je bent verantwoordelijk voor zowel het schrijven als het ontwerpen van posts en denkt na 
over de strategische inplanning hiervan. Je weet wanneer het publiek van Logo Oost-
Brabant online vertoeft. Je bent een creatieve content creator die bij elke post op social 
media nadenkt hoe deze zoveel mogelijk mensen kan overtuigen om op die like-button te 
klikken. Je kan foto’s maken en bewerken, gifjes en filmpjes schud je uit je mouw. En dit 
steeds zonder de missie en visie van Logo Oost-Brabant uit het oog te verliezen.   
 
GRAFISCH ONTWERP  
Je hebt kennis van Adobe Indesign, Photoshop en Illustrator en kan creatieve en 
verrassende ontwerpen neerzetten zonder de bestaande huisstijl uit het oog te verliezen. 
Je hebt ervaring in het drukklaar maken van bestanden. Nauwgezette afwerking is je 
tweede natuur, zowel in tekst als in beeld. Je zorgt ervoor dat wetenschappelijk 
onderbouwde preventiemethodieken worden uitgevoerd door de meest geschikte partners. 
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Je bent …?  
  

▪ minimum een bachelor in de communicatie, grafische vormgeving, marketing … (of 
gelijkaardig in ervaring)  

▪ geïnteresseerd in gezondheidsbevordering en ziektepreventie  
▪ iemand die vlot met office-softwarepakket (waaronder Access), andere ICT-

toepassingen (o.a. Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator en Mailchimp) en sociale 
media om kan. Kennis van Mailchimp, Hootsuite … is een troef 

▪ een echte teamplayer. 
  

en daarenboven iemand die  
▪ geprikkeld is door het verruimen van het professioneel netwerk  
▪ creatief is in het uitdenken en uitwerken van ideeën  
▪ ervaren is in projectmatig werken 
▪ in elke omstandigheid een professioneel en geloofwaardige indruk maakt en die de 

visie van Logo Oost-Brabant uitdraagt 
▪ complexe thema’s op een vlotte manier kan vertalen en vertellen  
▪ een vlotte pen hanteert  
▪ creatief en nauwgezet te werk gaat 

  
Ons aanbod 
 

▪ Gevarieerde en maatschappelijk relevante job 
▪ Aantrekkelijk loon (bachelor-niveau), verlofdagen en arbeidsvoorwaarden volgens 

Paritair Comité 331 
▪ Fietsvergoeding of gratis woon-werkverkeer NMBS, uitgebreide opleidings- en 

ontwikkelingskansen 
▪ Contract van bepaalde duur tem 31/12/2020 
▪ Een deeltijdse (50%) tewerkstelling (19u/week) 
▪ Tewerkstellingsplaats is Herent.  

 
Interesse? 
Stuur je creatieve kandidatuur met motivatie en cv ten laatste op 4 februari 2020 via e-
mail naar info@logo-oostbrabant.be. Bel voor meer informatie naar Sarah Leplat op 016 89 
06 05. De sollicitatiegesprekken gaan in de week van 10 februari. 
 
 
 

Logo Oost-Brabant hecht belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, 
ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap. Persoonsgegevens worden enkel bewaard en gebruikt 

in het kader van deze selectieprocedure. 
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