Om onze syndicale werking verder uit te bouwen
zoekt ACV Openbare Diensten een

communicatiestrateeg en -coördinator voltijds (m/v)
Enthousiaste medewerker - halftijds (m/v)

ACV Openbare Diensten is een vakbond die open staat voor de uitdagingen van vandaag. Vanuit een onwrikbaar
geloof in het belang van openbare diensten denken we mee na over de overheid en haar medewerkers van morgen.
Om ons inspirerende verhaal scherp te stellen, te vertalen en naar buiten te brengen, zijn we op zoek naar een
gemotiveerde communicatiestrateeg en -coördinator. Iemand die vanuit een oprecht engagement het verhaal van een
dynamische overheidsvakbond communicatief vorm wil en kan geven. Iemand die erin slaagt om ACV Openbare
Diensten nog meer dan nu te profileren als de overheidsvakbond van de toekomst.

Takenpakket


Je weet onze organisatie in haar diepste DNA te vatten, waarom ze bestaat en wat haar meerwaarde is.
Je hebt de feeling en de skills om hierover op de juiste momenten intern én extern de dialoog op gang te
brengen.



Je slaagt erin om vanuit dat DNA een verhaal te brengen dat intern en extern een draagvlak en engagement
creëert, en helemaal klopt met wie ACV Openbare Diensten wil zijn.



Je bouwt dat verhaal op verschillende manieren op, je brengt het op allerlei manieren tot leven, naar alle
stakeholders van de organisatie (pers, media, militanten, brede publiek, politiek, ambtenaren, leden, …).



Je doet dat met een gerichte contentstrategie en een mediastrategie op maat.



Je hebt daarbij een bijzondere feeling voor de nieuwe media en wat ze kunnen betekenen voor ACV
Openbare Diensten: Facebook, Twitter, …



Jij bent de initiator van onze communicatiestrategie, die je evenwel opbouwt met maximale betrokkenheid van
je collega’s en de syndicaal verantwoordelijken van ACV Openbare Diensten.



Je bent niet alleen onze communicatiestrateeg, je coördineert ook de tactische uitvoering van de
communicatiestrategie. Je stuurt aan, monitort en laat los waar nodig.

Profiel


Je gelooft in het concept ‘vakbond’, en meer bepaald in een moderne overheidsvakbond.



Je kan bogen op succesvolle communicatieprojecten in een vorige functie of opdracht.



Je bent mee met de nieuwste visies op wat communicatie (en een communicatiefunctie) voor een organisatie
als ACV Openbare Diensten kan betekenen.



Je kent de spelregels van de (sociale en andere) media en weet hoe je ze best kan bespelen en inzetten.



Je kan complexe syndicale en politieke thema’s uitklaren en je hebt een vlotte pen om ze begrijpelijk te
vertalen.



Je hebt co-creatieve vaardigheden en bent uitstekend in procesbegeleiding (advies geven, samenwerken,
empathisch vermogen, collega’s motiveren).



Maar je doet dat tegelijkertijd vanuit een sterke eigen visie, waarbij je ook durft ingrijpen waar nodig en knopen
durft door te hakken.



Overzicht is één van je grote troeven: in de inhoudelijke strategie en in de uitvoering daarvan als globale
coördinator.



Je bent stressbestendig en laat je niet zo snel uit het lood slaan.



Je bent lid van het ACV en identificeert je met ACV Openbare Diensten.

Diploma’s en attesten


Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma Communicatie.



Je hebt relevante ervaring opgebouwd in een gelijkaardige functie.

Ons aanbod


Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.



Correcte arbeidsvoorwaarden en extralegale voordelen.



Een uitdagende, zelfs innovatieve job.

Standplaats van deze job:
ACV Openbare Diensten
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

BELANGSTELLING VOOR DEZE VACATURE?
Solliciteren kan via e-mail naar vera.laga@acv-csc.be, t.a.v. Luc Hamelinck, voorzitter, Helihavenlaan 21,
1000 Brussel en dit uiterlijk t.e.m. 02 juli 2017.
De sollicitatieprocedure bestaat uit: een selectiegesprek en een assessment.
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