
Groen zoekt een voltijdse communicatiemedewerker voor de dienst 
communicatie - onbepaalde duur contract  
  
Gelieve te solliciteren met in het onderwerp van je mail:  ‘Communicatiemedewerker 
voltijds  - Naam Voornaam’  
  
Graag CV en motivatiebrief insturen vóór 25/5/2018 om 12 u via 
personeelsdienst@groen.be  
  
Online proeven worden gepland in de week van 28/5-1/6/2018; sollicitatiegesprekken 
gaan vermoedelijk door op vrijdagnamiddag 8/6/2018. 
Indiensttreding van zodra mogelijk. 
  
Voor meer informatie over verloning en inhoud kan je contact opnemen met Miranda 
Vankerk, Partijsecretaris, Miranda.Vankerk@groen.be 
 
 
Functiebeschrijving en -profiel 
 
1. Doel van de functie 

 
De communicatiemedewerker werkt samen met de Dienst Communicatie, de 
parlementsleden en andere medewerkers om een zo groot mogelijke output en impact te 
krijgen van het politieke werk in de fracties.  
 

• Het verhogen van het communicatiebereik van het politiek werk van Groen.  
• Doorvertaling van politieke boodschap van het fractiewerk naar sociale media. 
• Creatieve input leveren om politieke dossiers eenvoudig en toegankelijk te 

vertalen naar het brede publiek. 
• Coördinatie en organisatie van interne en externe communicatie-initiatieven in het 

kader van de afgesproken communicatiestrategie. 
• Informatie uit de partij en uit de maatschappij ontsluiten voor leden en externen: 

ervoor zorgen dat de juiste boodschappen op een attractieve manier bij de juiste 
mensen terechtkomt. 

 
 
2. Opdrachten 
 
2.1. Uitdragen en bewaken van de communicatiestrategie van de partij 
 

• De communicatiestrategie van de partij mee uitdragen in al het 
communicatiewerk en in formele en informele contacten. 

• Creatief mee nadenken in teamverband om communicatieopportuniteiten te 
verzilveren. 

• In overleg met het pers- en communicatieteam op zoek gaan naar 
verbeterpunten. 

• Mee instaan voor continue opleiding van parlementsleden en medewerkers zodat 
de communicatie in haar geheel erop vooruitgaat. 

 
2.2. Parlementsleden ondersteunen bij het uitwerken van de communicatie  

 
• De politieke inhoud naar buiten brengen in lijn met de algemene 

communicatiestrategie van de partij en de specifieke communicatiestrategie van 
de fractie. 

• De beste specifieke strategie bepalen om de boodschap (bijvoorbeeld een 
parlementair dossier) tot bij de pers en of sociale media te brengen. 

• Sociale media (Facebook; Twitter, enz.) actief gebruiken. 



• Op zoek gaan naar opportuniteiten in de niet-reguliere media. 
• Het aanleveren van nieuwe en creatieve ideeën om de politieke boodschap breed 

ingang te doen vinden. 
 

2.3. Informatieverwerving 
 
Je blijft op de hoogte van: 

• De actualiteit en wat er leeft in media, middenveld en samenleving. 
• De partijwerking (Politieke Raad, Partijbestuur, congressen, acties, enz.) 
• Het parlementair werk van de verschillende fracties. 
• He nieuwste inzichten en technieken op het vlak van (pers)communicatie en 

marketing. 
 
2.4. Overleg 
 
Je bent aanwezig op de volgende vergaderingen: 
 

• Wekelijks teamoverleg Dienst Communicatie 
• Regelmatig overleg met parlementsleden en persmedewerker fractie 

 
2.5. Permanentie 
 
Tijdens het weekend en tijdens vakantieperiodes wordt een beurtrol voor permanentie 
georganiseerd tussen de ploeg van pers- en communicatiemedewerkers. Tijdens de 
permanentie (één op de zes weekends) is de medewerker verantwoordelijk voor het 
persoverzicht en beschikbaar voor reactieve perscommunicatie van de partij en van de 
andere fracties.  
 
2.6. Andere Nationale taken 
 

• Je werkt samen met de andere medewerkers van de partij mee aan de concrete 
ondersteuning van en mobilisering voor grotere campagnemomenten en 
partijactiviteiten en brengt de projecten van de partij samen met collega's en 
vrijwilligers tot een goed einde. 

• Je vangt problemen bij collega's mee op. 
 
 

3. Competenties 
 

Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed en het politieke bedrijf 
 

• Je kent de visie van Groen 
• Je kent de werking van het politieke gebeuren 
• Je hebt politiek strategisch inzicht 

 
Je hebt kennis van communicatie en marketing 
 

• Je kent de werking van de media 
• Je bent een krak in sociale media en in het gebruik van Facebook, Instagram, 

twitter, enz.  
• Je hebt een vlotte schrijfstijl 
• Je kan voor verschillende doelgroepen schrijven (brieven voor leden, folders, 

schrijven voor het web, ect.) 
• Je kan vlot contacten leggen 
• Je kan communicatiestrategieën doorzien en ontwikkelen 
• Je kan vlot informatie verwerken 



• Je bent gebeten om nieuwe ontwikkelingen op vlak van media op de voet te 
volgen 

• Je kan creatieve acties en events bedenken en uitwerken 
• Je hebt basis skills van grafische programma’s zoals bijvoorbeeld Indesign om 

visuals te maken volgens de huisstijl van Groen. 
• Video skills zijn een pluspunt 

 
Je hebt een professionele houding 
 

• Je werkt mobiliserend en proactief, je neemt voortdurend initiatief 
• Je bent creatief en denkt oplossingsgericht 
• Je kan snel en doelgericht werken 
• Je kan zelfstandig werken  
• Je kan in team werken 
• Je kan feedback geven aan vrijwilligers en collega's 
• Je bent flexibel 
• Je kan overweg met informatica (outlook, internet, office) 
• Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren tussen verschillende actoren 
• Je bent loyaal ten aanzien van de partij 

 
 
4. Functievereisten 
 

• Je bent gepassioneerd door (politieke) communicatie, marketing en media 
• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk (permanentie) 

 
 
5. Diploma en ervaring 
 

• Geen specifieke diplomavereisten 
• Minimum 2 jaar professionele ervaring in communicatie 

 
 
 


