Vacature: communicatiemedewerker (halftijds, onbepaalde duur)
Het Vlaams Huurdersplatform
Het Vlaams Huurdersplatform (VHP) ondersteunt de werking van de huurdersbonden en het netwerk
van sociale huurders (VIVAS – Vereniging van Inwoners VAn Sociale woningen). Daarnaast verdedigt het
Vlaams Huurdersplatform de belangen van alle huurders, met aandacht voor de meest kwetsbare
huurders, vanuit het grondrecht op wonen.

Opdracht
Als communicatiemedewerker plaats je het recht op wonen centraal in de communicatie van de
organisatie. Je werkt een communicatiestrategie uit en brengt deze ook in de praktijk. Je coördineert de
website en de digitale ‘huurdersbrief’ en werkt digitale campagnes uit. Je zoekt mee naar
opportuniteiten om de organisatieboodschap te versterken.
Het Vlaams Huurdersplatform beheert het registratieprogramma van de Vlaamse huurdersbonden. Je
bent het eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot dit registratieprogramma. Je verzorgt
ook de communicatie met de ontwikkelaar van het registratieprogramma. Je denkt oplossingsgericht na
over ICT-toepassingen.
Je zet je in voor de digitale vooruitgang van de organisatie en de huurdersbeweging in het algemeen.

Vaardigheden
Je werkt zorgvuldig en gestructureerd.
Je hebt een gezonde ICT-interesse. Je kan vlot documenten en andere informatiedragers opmaken en
lay-outen. Je beheert de website zonder moeite.
Je communiceert vlot in teamverband en met externe partners.
Je bent sociaal bewogen en hebt interesse in de woonthematiek.
Je werkt met veel vrijheid maar in nauwe samenwerking met het team en de coördinator.
Je bent taalvaardig.

Vereisten
Je hebt een communicatieopleiding achter de rug of evenwaardig door ervaring.

Aanbod:

Je werkt in Antwerpen (standplaats Solvynsstraat 39, 2018 Antwerpen) en volgt het barema A1 uit
PC329.01. Je hebt recht op maaltijdcheques en een pensioenverzekering.
Het betreft een halftijds contract voor onbepaalde duur. De werktijden en een eventuele
thuiswerkregeling worden afgesproken in onderling overleg.
Indiensttreding voorzien vanaf januari 2021 maar is bespreekbaar.

Interesse?
Dien je C.V. en motivatiebrief in bij joy.verstichele@vlaamshuurdersplatform.be tegen uiterlijk 29
november 2020. Bij vragen over de vacature kan je tevens contact nemen via dit mailadres of via
0468/31 76 65.

