
 

VACATURE COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE 

EN INHOUDELIJK MEDEWERKER (100%)  

Lokaal GezondheidsOverleg (Logo) Mechelen vzw is een netwerkorganisatie die in opdracht van 

de Vlaamse overheid instaat voor het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen binnen 

het werkingsgebied van 2 steden en 16 gemeenten in onze regio. We zijn op zoek naar een collega 

die naast communicatieverantwoordelijke ook inhoudelijk (organisaties binnen) gemeentes 

ondersteunt op vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Omdat we als zelfsturend 

team werken, zal een klein deel van je opdracht ook ingevuld worden op beleidsmatig en/of 

organisatorisch vlak. Het gaat om een voltijdse functie van bepaalde duur (2 jaar met reële kans 

op verlenging). 

JOBINHOUD 

Communicatie 

 Je geeft mee vorm aan een sterk communicatiebeleid van Logo Mechelen. 

 Je inspireert en ondersteunt het team bij de communicatienoden. 

 Je bent verantwoordelijk voor de aanmaak van interne en externe communicatiedragers.  

 Je neemt initiatief om het Logo-aanbod op een originele manier en/of op maat van 

specifieke partners bekend te maken. 

 Je verzorgt de eindredactie van digitale en gedrukte media. 

 Je volgt onze lokale website op en houdt deze up-to-date. 

 Je bent de spilfiguur bij de organisatie van evenementen en eventuele mediacampagnes.  

 Je onderhoudt contacten met de lokale media. 

 

Inhoudelijk   

 Je ondersteunt enkele lokale besturen in onze regio op vlak van hun lokaal preventief 

gezondheidsbeleid volgens het concept ‘Gezonde Gemeente’.  

 Je bent binnen onze organisatie aanspreekpunt voor de settings ´werk` en ´kwetsbare 

groepen` en het thema ´vaccinaties`.   

 Je bouwt in functie van je opdrachten het netwerk van Logo Mechelen verder uit en 

onderhoudt dit.   

 Je neemt deel aan overleg op lokaal, regionaal en Vlaams niveau (met onder andere onze 

partnerorganisaties en andere Logo´s).  

 

Organisatorisch en/of beleidsmatig 

 Je pakt de verantwoordelijkheid om enkele organisatorische en beleidsmatige taken op 

te nemen binnen ons zelfsturende team.  

  

JOUW PROFIEL 

 Je bent gepassioneerd door gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook vind je 

duurzaamheid belangrijk.  

 Je hebt ruime ervaring als communicatiemedewerker.   

 Je hebt oog voor nieuwe tendensen in communicatie en sociale media en ziet 

mogelijkheden om deze toe te passen op maat van onze organisatie.  
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 Je beschikt over computerkennis die verder gaat dan het Office-pakket; je kan werken 

met grafische programma’s (o.a. Indesign en Illustrator).  

 Je bent een creatieve duizendpoot met een vlotte pen en sterke redactionele 

vaardigheden. 

 Je bent een klantgerichte netwerker. 

 Je bent een teamspeler, maar kan ook zelfstandig te werk gaan.  

 Heb je ervaring in onze sector en/of met lokale besturen? Groot pluspunt!  

 Heb je ervaring in het werken binnen een zelfsturend team? Mooi meegenomen!   

Praktisch 

 Je bent bereid tot sporadisch avond- of weekendwerk.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en je kan occasioneel beschikken over een auto 

voor dienstverplaatsingen.   

ONS AANBOD 

 Een contract van 38 u/week voor 2 jaar (met kans op verlenging). 80% is eventueel ook 

bespreekbaar. Je uren kan je flexibel invullen.  

 Een veelzijdige job met verantwoordelijkheid in een open team en in een dynamische 

werkomgeving.  

 Aangepast salaris conform PC 331.  

 Interessante verlofregeling, maaltijdcheques en vergoeding voor dienstverplaatsingen en 

woon-werkverkeer. 

 Standplaats Mechelen.  

 Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.  

INTERESSE? 

We kijken uit naar een kandidatuur waaruit blijkt dat jij de geknipte persoon bent voor deze 

functie. Stuur deze ten laatste op zondag 18 augustus via e-mail naar info@logomechelen.be.  

Je hoort uiterlijk 22 augustus of je wordt weerhouden voor een gesprek op 27 of 28 augustus. 

Als je wordt weerhouden, ontvang je ook een opdracht die je tijdens het gesprek voorstelt. 

Meer informatie nodig? Bel gerust met een teamlid op nummer 015/43 63 66.   

mailto:info@logomechelen.be

