
Communicatie medewerker – socioculturele werking 
(m/v/x)
Vzw Vrije Tijd en Gezondheid

Plaats van tewerkstelling: Mussenstraat 17-19 te 1000 Brussel

Vrije Tijd & Gezondheid vzw is de socioculturele partner van het ziekenfonds Solidaris Brabant.
We  organiseren  uitstappen,  workshops,  weekends  en  reizen.  We  zijn  ontstaan  vanuit  de
mutualiteit, met als missie gezondheid en algemeen welzijn bevorderen.

Onze  activiteiten  worden  georganiseerd  met  oog  op  de  verbetering  van  gezondheid  en  het
algemeen welzijn van onze leden. Zowel de fysieke gezondheid als de mentale gezondheid. Door
middel van een rijk activiteitenaanbod bieden we waardevolle momenten in de vrije tijd van
onze leden aan die bijdragen tot kwaliteitsvolle levenservaringen.

We willen een laagdrempelige brug vormen vanuit de mutualiteit naar het culturele leven en op

die manier cultuurparticipatie verhogen.

Over de functie

We zijn op zoek naar een communicatie medewerker die weet hoe een potentieel publiek te 

informeren en te motiveren voor ons activiteitenaanbod. 

Taken:

• Je zorgt samen met je collega’s voor een gevarieerd activiteitenaanbod.

• Je ontwikkelt een communicatieplan voor de vzw Vrije Tijd & Gezondheid.

• Je bouwt de digitale en sociale media kanalen uit.

• Je schrijft nieuwsbrieven en teksten voor onze brochures en andere drukwerken en zorgt 

voor de uitvoering en verspreiding ervan.

• Samen met je collega’s sta je in voor een vlotte dagelijkse werking.

Profiel:

• Je hebt voeling met de socioculturele sector.

• Je hebt een opleiding en/of praktijkervaring in communicatie of marketing.

• Je volgt de verschillende (digitale) media op.

• Kennis van Canva en Mailchimp is een pluspunt.

• Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands. Kennis van het Frans is een pluspunt.

• Je kan zelfstandig werken binnen een klein team.

• Je denkt actief mee na over de organisatie.

• Je bent flexibel inzetbaar t.a.v. onze activiteitenaanbod. Avond- en weekend werk schrikken

jou niet af.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.



Het aanbod:

• Een marktconform loon

• Maaltijdcheques

• Hospitalisatieverzekering

• Een dynamische job in het centrum van Brussel

• Leuke collega’s

• 100% vergoeding woon-werkverkeer

• Mogelijkheid tot deeltijds telewerk

Solliciteren

Bezorg zo snel mogelijk je motivatiebrief met CV aan: an.desmedt@solidaris.be   met vermelding 
“Communicatie medewerker – Vrije Tijd en Gezondheid vzw”. Een eerste selectie gebeurt op 
basis van je  motivatiebrief en CV. Nadien gebeuren er verschillende selectiegesprekken. 
Zodra een geschikte kandidaat gevonden is, wordt de vacature afgesloten.

Zoals de naam Solidaris Brabant aangeeft, zijn solidariteit en gelijke kansen zeer belangrijk voor 

ons. We selecteren kandidaten op basis van kwaliteiten, ongeacht afkomst, gender of leeftijd.

Meer info?

https://www.fsmb.be/nl/vrijetijdengezondheidvzw

https://www.fsmb.be/nl/vrijetijdengezondheidvzw

