VBJK zoekt communicatiemedewerker (50%)
VBJK vzw zet zich in voor de Vernieuwing van Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen zijn onder meer de kinderopvang van baby’s en
peuters, het kleuteronderwijs, de buitenschoolse opvang en preventieve
gezinsondersteuning. We ondersteunen en versterken professionals in deze organisaties,
zodat ze elke dag pedagogische kwaliteit kunnen bieden in hun werk met kinderen en
gezinnen. We doen dit via verschillende projecten en op verschillende niveaus: van
begeleidingstrajecten en pionierswerk tot onderzoek en beleidsvoorbereidend werk.
VBJK werft een medewerker aan om het communicatiebeleid van VBJK vorm te geven, de
expertise, materialen en standpunten van VBJK, zowel in Vlaanderen als internationaal,
breed bekend te maken en ons pedagogisch vakblad KIDDO te coördineren.
Ben je een gedreven persoon met ervaring in communicatie, een hart voor pedagogiek en
passie voor taal? Spreekt de uitdaging om als communicatiemedewerker ons pleidooi voor
kwaliteitsvolle en inclusieve basisvoorzieningen in Vlaanderen en Europa uit te dragen je
aan? Dan is deze functie iets voor jou!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
•

•
•

•
•
•

•

In samenspraak met het team ontwikkel je het overkoepelend
communicatiebeleid. Je volgt de implementatie op, evalueert en stuurt bij
waar nodig.
Je promoot onze pedagogische materialen en onze evenementen. Dit
zowel op nationaal als op internationaal niveau.
Je beheert de verschillende communicatiekanalen (publicaties, website,
sociale media …) en onderhoudt contacten met verschillende
communicatiepartners (zoals uitgeverij, drukkers, vormgevers …).
Je brengt VBJK in de media, bent het aanspreekpunt voor journalisten en
stroomlijnt de interne communicatie.
Je bent eindredacteur van teksten en ondersteunt collega’s in het helder
schrijven voor verschillende doelgroepen.
Samen met de redactieraad en in overleg met SWP Uitgeverij (Nederland)
coördineer je de Vlaamse bijdrages voor KIDDO, het vakblad voor de
pedagogische professional.
Je werkt mee aan de organisatie van evenementen en verzorgt de
communicatie van evenementen.

WIE ZOEKEN WE?
We zoeken iemand die al bepaalde competenties heeft of zichzelf verder in de juiste richting
kan ontplooien. Je bent voor VBJK een geschikte communicatiemedewerker:











als je een hart voor pedagogiek hebt: feeling met pedagogische begrippen, gevoel
voor nuance, begrip voor de inhoudelijke boodschap van collega’s.
als je taalvaardig bent, zowel in gesproken als geschreven communicatie: een vlotte
babbel, een vlotte pen.
als je een diploma hoger onderwijs hebt in een communicatierichting of
pedagogische richting, idealiter combineer je een diploma of ervaring in beide.
als je goed kunt omgaan met meerdere, parallelle deadlines en piekmomenten.
als je gemakkelijk het globale overzicht kunt behouden, zonder daarbij oog voor
detail te verliezen.
als je geen schrik hebt om collega’s aan en bij te sturen over hun bijdrage aan de
communicatie van VBJK.
als je de taal van grafische ontwerpers, drukkers en webbouwers kunt (of wil leren)
spreken.
als je initiatief durft nemen en zelfstandig, creatief en efficiënt kan werken.
als je occasioneel een avond of weekend(dag) wil werken.
als je vlot overweg kan met Engels, Frans is een pluspunt.

WAT BIEDEN WE?






Een contract (50%) van onbepaalde duur.
Loon volgens barema PC 329.01(inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie).
Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht.
Werkplaats: Gent (bereikbaar met openbaar vervoer)
Een plek in een organisatie waar hard gewerkt en ook regelmatig gefeest wordt,
waar je uitgedaagd wordt om te leren en ruimte krijgt om te groeien.
Indiensttreding zo snel mogelijk.

ENTHOUSIAST?
Solliciteer tot en met woensdag 30 mei door een sollicitatiebrief met CV te sturen naar
sandra.vandermespel@vbjk.be. Dit met vermelding ‘sollicitatie communicatiemedewerker’.
Voor meer uitgebreide functieomschrijving en info over de job kun je terecht bij onze
coördinator Sandra Van der Mespel, via het algemeen nummer van VBJK: 09 232 47 35 of
sandra.vandermespel@vbjk.be.
Een jury maakt een eerste selectie op basis van je motivatiebrief en je CV. De
sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag 7 juni of vrijdag 8 juni.
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