COMMUNICATIE VACATURE

VACATURE
communicatiemedewerker
Sinds 2014 realiseert Growfunding vzw in Brussel samen met burgers, overheden, verenigingen en
ondernemingen crowdfundingcampagnes voor projecten met een positieve impact op onze
maatschappij. In zes jaar tijd haalden onze campagnes bijna twee miljoen euro op en daarbij werden
maar liefst 35.000 mensen betrokken

Wij zijn een klein team met grootse plannen. Steeds meer mensen met ideeën willen growfunden, ook
in Vlaanderen en Wallonië. Wij hebben de ambitie om heel België te inspireren met de succesverhalen
van onze projecten. Hiervoor zoeken wij een ervaren communicatiemedewerker met visie die ons
hierbij kan helpen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
strategie / identiteit / content ontwikkelen
➔ Samen met het Dagelijks Bestuur opstellen en implementeren van een lange termijn
communicatieplan en beheren van het communicatiebudget, o.a. >
◆ Uitbouwen van (nieuwe) communicatiekanalen
◆ Het uitbouwen van onze social media community en nieuwsbrief abonnees
➔ Samen met het Growfunding-team (+ externe freelance experts) een coherente visuele
identiteit ontwikkelen en implementeren met oog voor de geschiedenis en evolutie van de
organisatie.
➔ Ontwikkelen van printmateriaal (flyers, posters, publicaties…)
➔ Online content creëren (nieuwsbrieven, social media posts, blogposts, podcasts, videos,
interviews, infographics,...) als dan niet i.s.m. externe vormgevers
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➔ Website up to date houden en verder ontwikkelen samen met onze vaste freelance web
developer
➔ Een foto- en videodatabase aanleggen en onderhouden
➔ Tekstredactie en vormgeving van interne en externe publicaties en subsidieaanvragen (NL / FR)
➔ Werving en begeleiding van een communicatiestagiair

pers / ecosysteem onderhouden
➔ Nederlandstalige en Franstalige perscontacten uitbouwen
➔ Het schrijven van persberichten, interviews regelen en press kits samenstellen
➔ Stimuleren van online en offline interactie tussen organisaties en individuen binnen het
Growfunding ecosysteem
➔ Ondersteunen van de organisatie van Growfunding en campagne events

Growfunding Academy
➔ Ondersteunen van de ontwikkeling van presentaties en workshop materiaal
➔ Faciliteren van Growfunding communicatieworkshops
➔ Ad-hoc communicatiecoaching van projecthouders tijdens een Growfunding-campagne

PROFIEL
➔ Je hebt 3-5 jaar ervaring in een communicatiefunctie waarin je hebt samengewerkt met
freelancers en perscontacten en communicatiecampagnes hebt opgestart en geïmplementeerd
➔ Je denkt innovatief over communicatie-uitdagingen en kan dit omzetten in een goed
communicatieplan
➔ Je wordt enthousiast van wat we met Growfunding doen en hebt voeling met de campagnes die
wij begeleiden
➔ Je werkt in een klein gedreven team, dus je kunt zelfstandig werken en neemt initiatief, maar je
kunt ook goed samenwerken
➔ Je gaat op een respectvolle manier om met mensen en communiceert helder, positief en open,
en je hebt een gevoel voor humor

COMMUNICATIE VACATURE

➔ Je kunt websites onderhouden en schrijft vlot teksten voor social media, nieuwsbrieven, blogs,
persteksten, etc.
➔ Je hebt ervaring met grafisch werk (opmaak, technische vereisten, aanlevering, …), fotografie
en video (bewerking, uploaden, …) zodat je zelf content kunt creëren of freelancers mee kunt
opvolgen
➔ Ervaring met workshopbegeleiding en -coaching is een plus
➔ Waar nodig, spring je in bij andere taken binnen de werking zoals de rest van het team
➔ Je bent flexibel, werkt indien nodig op avonden of tijdens het weekend, in drukke en rustige
periodes meer of minder
➔ Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands en Frans (!). Engels is een pluspunt

WAT BIEDEN WIJ?
➔ Een uitdagende en afwisselende job waarin je de vrijheid hebt om je communicatie-ervaring en
talent verder te ontwikkelen en je netwerk uit te bouwen binnen Growfunding’s ecosysteem
➔ Een voltijdse functie voor onbepaalde tijd met een verloning volgens barema 329.01 (B1c met in
achtname van relevante anciënniteit) en een GSM en woon-werkverkeer vergoeding
➔ Een opleidingsbudget (in overleg)

Stuur je CV en motivatiebrief voor 13 september naar werken@growfunding.be. Sollicitatiegesprekken
vinden plaats in de week van 21 september. Idealiter kan je beginnen op 1 november 2020.

