
Als communicatiemedewerker bij samensterker werk je aan de in- en externe 

communicatie binnen de organisatie. Je krijgt heel wat vrijheid om zowel de 

branding-, marketing- als communicatiestrategie te ontwikkelen. 

Wat we jou bieden 

• Aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen zoals ecocheques en 

hospitalisatieverzekering 

• Keuze tussen Leuven en Brugge als uitvalsbasis, met mogelijkheden tot 

thuiswerk 

• Een uitdagende job in een organisatie in volle ontwikkeling 

• Voltijdse opdracht met contract van onbepaalde duur 

• Mogelijkheden om bijkomende opleidingen te volgen 

Wat jij kan 

 

Je bent in staat verantwoordelijkheid te nemen en dragen. Je werkt 

nauwgezet en ordelijk en bent in staat zelf je werk in te plannen. Je kan 

overweg met met relevante software om campagnemateriaal aan te passen 

of zelf te creëren binnen de branding. 

• Je geeft zelf aan waar je sturing verwacht en waar je zelf de leiding wil 

nemen 

• Je neemt initiatief en zoekt zelf actief naar de beste opportuniteiten ter 

verbetering   

• Je hebt affiniteit met de duurzame transitie van onze samenleving, en 

in het bijzonder zijn sociale uitdagingen en veel goesting om bij te 

dragen tot de oplossingen[MF1] 

Wat je zal doen 

 

Je bent hét aanspreekpunt voor de communicatie en marketing van 

samensterker. Je bewaakt onze branding doorheen al onze kanalen. Je 

coördineert met onze vennoten teneinde samensterker op een coherente 

manier aan hun leden voor te stellen, gebruikmakend van alle mogelijke 

interne kanalen. Je rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder en algemeen 

coördinator. [MF2] 

Je ontwikkelt en beheert onze marketing , voert de monitoring van de 

prestaties uit en rapporteert hierover op efficiënte wijze. Je geeft aan hoe onze 

budgetten optimaal besteed kunnen worden en ontwikkelt mee onze strategie 

en planning.  

Je zal hiervoor samenwerken met externe partners, zoals de ontwikkelaar van 

onze website, en je geeft zelf aan waar en hoe deze moeten worden 

ingeschakeld.  



Jij zorgt ervoor dat alle content van onze communicatieboodschappen, 

nieuwsbrieven , en website tot in de puntjes verzorgd is.  

• Coördineren van alle communicatiewerkzaamheden[MF3] 

• Zorgen voor consistente copy over al onze kanalen heen 

• Beheer van onze website, met bijzondere aandacht voor SEO 

 

 

Waar je gaat werken 

 

Samensterker is een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming. We zijn in volle ambitieuze ontwikkeling. Onze werking wil zich 

richten zich op goedkopere en duurzamere basisbehoeften voor onze 

achterban.  

• Veel kans om jezelf te ontplooien te groeien in je rol 

• Een plek om mee te werken aan boeiende maatschappelijke 

uitdagingen 

 

Sollicitatie 

 

Iets voor jou? Solliciteren kan via onderstaande contactgegevens door 

middel van je CV en motivatiebrief (max 1 pagina) tot en met 29 juli. 

 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Startdatum mogelijk vanaf 1 september.  

 

Contact 

 

Michiel Feys, algemeen coördinator 

michiel.feys@samensterker.be 
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