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Vacature 
Voltijdse medewerker communicatie, marketing en strategisch beleid 

 

1 Introductie 

Ben je gebeten door marketing en communicatie? Heb jij zin om samen met enthousiaste en 
deskundige collega’s Inter verder in de markt te zetten? Wil jij werken aan een toegankelijke en 
inclusieve samenleving? Waar iedereen, met of zonder handicap, gelijkwaardig en onafhankelijk aan 
kan deelnemen? Dan is dit misschien wel de job die bij jou past! 

1.1 Wie zijn wij?  

Inter is het Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid en Universal Design.   

Omdat mensen zich beperkt voelen als de samenleving niet aangepast is aan hun mogelijkheden, 
ontwikkelen we kennis en bieden we ondersteuning.  

Lees meer over ons op www.inter.vlaanderen. 

 

2 Omschrijving van de job 

• Je stippelt de communicatie- en marketingstrategie van de organisatie verder uit, in overleg 

met directie en het communicatieteam. 

• Samen met je collega’s van het communicatieteam sta je in voor de dagelijkse uitvoering en 

opvolging van het communicatiebeleid: 

o Je schrijft en herwerkt teksten in feilloos Nederlands en in de juiste stijl en toon, 

aangepast aan het doelpubliek. 

o Je onderhoudt mee de centrale website en verschillende themawebsites. 

o Je stelt nieuwsbrieven op en verstuurt ze. 

o Je onderhoudt de socialemediakanalen. 

o Je bent het aanspreekpunt voor je collega’s inzake externe communicatie en de 

bijhorende afspraken. 

• Je werkt mee aan flyers of publicaties. 

• Je zet campagnes en acties mee op. 

• Je neemt initiatief om ervoor te zorgen dat de thema’s toegankelijkheid en universal design 

voldoende aandacht krijgen in de samenleving en op beleidsniveau. 

• Je volgt interne en externe projecten op in overleg en samenwerking met je collega’s. 

• Je ondersteunt je collega’s en de directie in het formuleren en opstellen van beleidsadviezen. 

https://www.inter.vlaanderen/
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3 Jouw profiel 

• Je hebt enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie. 

• Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden. 

• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands. Goede kennis van Engels en Frans is een troef. 

• Je bent vertrouwd met toegankelijk schrijven en kan complexe informatie op een eenvoudige 

manier weergeven. 

• Je weet hoe je een organisatie in de markt moet zetten en welke marketingtools je daarvoor 

inzet, zowel online als offline. 

• Je hebt een sterk inzicht in beleidsmaterie. 

• Grafische vaardigheden en kennis van programma’s als InDesign en Photoshop zijn een troef. 

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. 

• Je hebt ervaring in webbeheer. 

• Je hebt goede kennis van marketingprogramma’s als MailChimp, Facebook Business Manager, 

Google Analytics … 

• Je kan zelfstandig werken en je werk goed organiseren. 

• Je bent diplomatisch en discreet. 

• Je bent goed in projectmatig werken. 

• Je hebt een creatieve geest en aandacht voor innovatie. 

• Je werkt makkelijk samen met anderen. 

• Je kan werken in een omgeving in verandering. 

• Je bent flexibel en ondernemend. 
 

4 Algemene informatie 

4.1 Praktisch 

• Je werkplek bevindt zich in ons kantoor in Hasselt. 

4.2 Wat zijn onze waarden? 

• Kwaliteit, toegankelijkheid en gebruikscomfort 

• Gelijkwaardigheid in diversiteit 

• Betrokkenheid en enthousiasme 

• Respect en verdraagzaamheid 

• Verantwoordelijkheid en zelforganisatie 

• Professionalisme en collegialiteit  

• Ondernemingszin en flexibiliteit 

4.3 Wat bieden wij jou? 

• Een boeiende job met gepaste uitdagingen die je de kans bieden om creatief te zijn.  

• Een passende ondersteuning. 

• Een mooi evenwicht tussen autonomie en overleg in de job. 

• Een flexibele arbeidscontext. 

• Een gepaste verloning (paritair comité 329.01) aangevuld met extralegale voordelen, zoals 

maaltijdcheques en groepsverzekering. 
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4.4 Hoe solliciteren? 

• Met een gemotiveerde brief en CV 

• Voor 15 maart 2020   

• Per mail op het volgende adres: vacature@inter.vlaanderen  

• Ter attentie van Wendy Metten, algemeen directeur 

• Met vragen kan je terecht bij Bart Parmentier, coördinator externe communicatie, via 

vacature@inter.vlaanderen of op 0474 97 80 48 

mailto:vacature@inter.vlaanderen
mailto:vacature@inter.vlaanderen
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