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Vacature: stafmedewerker communicatie - copywriter  

(onbepaalde duur - 4/5e) 

Ben jij overtuigd van de kracht van een doorleefd verhaal? Beschik je over een pittige portie taaltalent 

en de nodige bevlogenheid om maatschappelijke thema’s op een overtuigende manier in de kijker te 

zetten? Sta je te popelen om begeesterende content te maken voor online en offline 

communicatiekanalen? Dan ben jij de copywriter die we zoeken! 

Wie we zijn 

De Vlaamse Ouderenraad is de spreekbuis van ouderen binnen het Vlaamse beleid. Vanuit signalen en 

noden van ouderen adviseren we beleidsmakers, zetten we sensibiliseringscampagnes op, zijn we 

betrokken bij onderzoek en communiceren we over alles wat beweegt op vlak van beleid, projecten 

en onderzoek rond ouderen. Tegelijk bieden we lokale ouderenraden ondersteuning in hun rol als 

inspraakorgaan in de gemeente. Als platform van ouderenorganisaties en deskundigen streven we 

naar een samenleving waarin iedereen op een kwaliteitsvolle manier ouder kan worden, in alle 

diversiteit en in elke levensfase. 

Jouw toekomstige rol 

Als copywriter ben je de drijvende kracht achter onze communicatie. Je grijpt uiteenlopende thema's, 

beleidsdossiers en initiatieven rond ouderen met beide handen vast, en zet die om in wervende 

verhalen, artikels, persberichten en andere vormen van content voor onze communicatiekanalen. 

− Je gaat creatief aan de slag met de inhoud die we willen brengen: je gaat op zoek naar de ideale 

insteek voor elk onderwerp, neemt interviews af, schrijft artikels uit, maakt reportages over 

inspirerende initiatieven, engageert externe auteurs, … en bezorgt je collega’s materiaal dat op 

punt staat voor eindredactie en lay-out. 

− Je maakt doorleefde content aan voor een mix van online en offline communicatiekanalen: ons 

magazine Actueel, ouderenraden.be, onze perscommunicatie, onze nieuwsbrief en website, 

Twitter, Facebook, campagnes, … 

− Je vertaalt beleidsthema’s naar overtuigende en toegankelijke communicatie op maat van diverse 

doelgroepen. 

− Vanuit je communicatieve rol ondersteun je collega’s bij de ontwikkeling van vormingen, 

presentaties, publicaties, studiedagen en andere initiatieven, voornamelijk voor ons aanbod ter 

ondersteuning van de beleidsparticipatie van ouderen op lokaal niveau. 

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/actueel


 

 

2/3 

− Je houdt de vinger aan de pols bij je collega’s die actief zijn rond communicatie en sensibilisering, 

lokale ouderenbeleidsparticipatie en het beleidswerk op Vlaams niveau. 

Je profiel 

− Je hebt een Bachelor- of Masterdiploma in een communicatieve of journalistieke richting. 

− Ervaring in een gelijkaardige functie is een meerwaarde. 

− Je hebt een vlotte pen, een feeling voor storytelling en een passie voor communicatie, zowel online 

als gedrukt. 

− Vaardigheden in het aanmaken van beeldmateriaal (foto of video) zijn voor ons een meerwaarde. 

− Je legt makkelijk contacten en dompelt je graag onder in de beleving van anderen. 

− Je staat te springen om verhalen van mensen, initiatieven en projecten tot hun recht te laten 

komen in meeslepende content. 

− Je bent enthousiast, hebt zin voor initiatief en werkt graag in team aan een sterk resultaat. 

− Je bent gedreven om je te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen die verband houden met 

kwaliteitsvol ouder worden en alle beleidsuitdagingen daarrond. 

− Je hebt er geen probleem mee om regelmatig verplaatsingen te maken in functie van je werk. 

Wat bieden wij? 

− Een afwisselende job die je tot in de verste hoeken van Vlaanderen en Brussel brengt, op zoek naar 

straffe verhalen. 

− Een contract van onbepaalde duur met 4/5e tewerkstelling 

− Een aantrekkelijke verloning volgens barema PC 329 (sociaal-culturele sector), aangevuld met een 

groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. 

− Een dynamische werkplek, omringd door jonge, gedreven collega’s en bevlogen vrijwilligers met 

een flink pak levenservaring. 

− Een kantoor in hartje Brussel. 

Werkplek 

Je werkt op ons secretariaat in de Broekstraat 49-53 in Brussel, op wandelafstand van stations Brussel-

Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Congres.  
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Startdatum 

Zo snel mogelijk 

Kandidaat? 

Ben jij onze geknipte copywriter? Stuur dan ten laatste op woensdag 28 oktober 2020 je motivatie, CV 

en een staaltje van je schrijftalent door naar nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be. 

Selectieprocedure  

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een mondeling 

gesprek. 

Meer informatie 

Nils Vandenweghe, directeur 

02 209 34 51 

nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be  

www.vlaamse-ouderenraad.be 

 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/

