INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND
DAADKRACHTIG
Het bestuur van vzw KITOS werft aan

ALLROUND COMMUNICATIEMEDEWERKER
Om de dienst Communicatie van KITOS te versterken zijn we op zoek naar
een creatieve duizendpoot.
Je werkt in een scholengroep van 9 basisscholen en
4 secundaire scholen, een school voor hoger
beroepsonderwijs en een peda. Open communicatie staat
in het hart van de scholengroep.

JOUW PROFIEL EN ERVARING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Je bent creatief en kan innoverend en experimenterend
denken én doen.
Je bent een polyvalente ‘doenker’: je denkt én doet,
je kent én kunt communicatie: intern, extern, online,
oﬄine.
Je bent multi-inzetbaar en van alle communicatiemarkten thuis.
Digitale communicatie en sociale media zitten in je
vingers.
Je kan overweg met een CMS (wordpress).
Je hebt graﬁsche vaardigheden en hebt kennis van
opmaakprogramma’s uit de Adobe CS (Indesign, fotoshop, illustrator, enz.)
Je hebt een vlotte pen.
Je kan proactief, zelfstandig en oplossingsgericht werken, maar bent ook een teamplayer.
Je bent bereid tot occasioneel avond- of weekendwerk.
Je draagt de kernwaarden van vzw KITOS en haar
scholen mee uit.
Je hebt een bachelordiploma in marketing of communicatie en minimum 2 jaar ervaring in een gelijkaardige
functie.

JOUW TAKENPAKKET
•
•
•

Je ondersteunt de directeur communicatie van KITOS
vzw, de 14 scholen en peda/internaat in hun interne en
externe communicatie en marketingopdrachten.
Je werkt nauw samen met de lokale communicatiemedewerkers van enkele KITOS-scholen.
Je hebt gevarieerde marketing- en communicatietaken
i.s.m. de directeur Communicatie:
- je ontwerpt en maakt drukwerk voor KITOS vzw
en haar scholen en staat mee in voor de redactie
en copywriting;
- je denkt mee (marketing)campagnes uit en voert
sommige operationele taken ervan uit (social
media, website, brochures, events, e-marketing,
e.a.). Je evalueert mee deze campagnes;
- je denkt mee na en geeft advies over digitale
communicatie en kan dit projectmatig mee
uitwerken.
- Je evalueert gebruikte communicatietools, volgt de
resultaten van acties op en gaat actief op zoek naar
verbeterpunten.
- Je staat mee in voor de interne communicatie van
vzw KITOS.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•
•
•

Een boeiende en uitdagende omgeving, waar jouw inbreng van cruciaal belang is.
Een verloning op basis van de weddeschaal van het ondersteunend personeel in het onderwijs.
(code 158 - https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=158)
Volume van de opdracht: voltijds, vanaf 1 september 2020 of later in onderling overleg.

SOLLICITATIEPROCEDURE
•
•
•
•

Interesse? Stuur dan digitaal jouw gemotiveerde sollicitatiebrief voor 2020-08-14 naar Francis Van Caer,
afgevaardigd bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be. Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van
17-21 augustus 2020. Jouw kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.
De geselecteerde kandidaat wordt telefonisch op de hoogte gebracht.
De niet-geselecteerde kandidaten ontvangen een bericht per e-mail.
Voor meer informatie kan je terecht bij Ingeborg De Cooman: ingeborg.decooman@kitosscholen.be

WWW.KITOSSCHOLEN.BE

