
 

werft aan  

DEELTIJDSE COMMUNICATIEMEDEWERK.ST.ER (M/V/X)  

ORBIT vzw is bondgenoot van mensen, organisaties en overheden in de wereld van superdiversiteit & migratie. 
ORBIT zet in op interlevensbeschouwelijke ontmoeting, rechtvaardig migratiebeleid, samenwerking in diversiteit en 
een effectieve aanpak van racisme. ORBIT werkt in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
ORBIT doet dit met constructieve interventies, acties en campagnes, vorming en publicaties, debat en lobbywerk.  

ORBIT vzw wenst haar team te versterken met een communicatiemedewerk.st.er (m/v/x) voor de uitvoering van 
communicatietaken in functie van de versterking van de strategische impact van de organisatie.  

ORBIT vzw werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of 
handicap. 

Wat zijn je taken: 

• Je werkt samen met staf- en projectmedewerkers een communicatiestrategie en – plan uit voor de 
interventies en initiatieven in het kader van de respectieve strategische themawerkingen 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de planning, conceptuele ontwikkeling, strategische verspreiding van 
onze producten & publicaties 

• Je rekruteert en coördineert vrijwilligers voor de uitvoering van een aantal communicatietaken 

Wat is jouw profiel:  

• Je kan je vinden in de ORBIT missie en doelstellingen 

• Je hebt ervaring met het uitdenken van een communicatiestrategie, het ontwikkelen van 
communicatieprojecten en doelgroepgericht communiceren 

• Je hebt een goede kennis van sociale media en digitale communicatie 

• De veelzijdigheid van de ORBIT vzw-thema’s en noden vraagt een zekere flexibiliteit 

• Kennis van Wordpress, Mailchimp, Google Analytics of Indesign is een pluspunt 

• Je kan autonoom werken en bent een teamspeler 

Wat zijn de contractuele voorwaarden? 

• Een halftijdse tewerkstelling van onbepaalde duur met verloning naar loonschaal B1B Paritair Comité 329 

sociaal-cultureel werk 

• Een vergoeding woon-werkverkeer, 13de maand/eindejaarspremie en bijdrage in hospitalisatieverzekering 

• Een hoofdwerkplaats bij ORBIT nationaal (Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel, op 10 minuten wandelen 
van het NMBS-station Brussel-Zuid) 

• Glijdende werkuren en thuiswerkregeling 

Geïnteresseerd of meer info? didier@orbitvzw.be, 02 502 11 28. Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten 
laatste tegen 21/09/2021 naar:  ORBIT vzw Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of langs e-mail: 
didier@orbitvzw.be . Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een gesprek. 

ORBITvzw is erkend als sociaal-culturele organisatie door de Vlaamse Overheid                                  

https://www.sociare.be/kennisbank329/loon-en-kostenvergoedingen/loon/uitgebreide-informatie/toelichting-huidige-loonbaremas-ge%C3%AFndexeerd-op-01102018/
mailto:didier@orbitvzw.be

