
 
 

 
 

 
  

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 165 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in meer dan 200 landen en regio’s. In het buitenland 
helpen we slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede. In België bieden we een 
individueel en humaan antwoord op ieders migratieparcours. We richten ons in de eerste plaats op 
de armsten, zonder enige vorm van discriminatie.  
 

Op dit moment, zoeken wij een: 
VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE 

 

MISSIE 
Coördinatie van het team interne en externe communicatie, en ondersteuning van de onderdelen sensibilisatie, 
educatie, advocacy en fondsenwerving van de organisatie. Beheer van projecten, campagnes en subsidies. U 
rapporteert aan de directeur communicatie.  
 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 Het team interne en externe communicatie coördineren en coachen. Het team bestaat uit 4 medewerkers 

(Fr/Nl). Naast haar eigen projecten, ondersteunt de cel Communicatie ook de opmaak en verspreiding van 
initiatieven van de 3 andere teams binnen het departement Communicatie & Mobilisatie, namelijk: Educatie, 
Advocacy en Fondsenwerving, alsook de operationele projecten van Caritas International inzake noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking, en asiel en migratie, in België en in de wereld.  

 De bestaande strategie uitvoeren om het publiek breed te mobiliseren dankzij een 360° communicatie en 
kwaliteitsvolle content & bijdragen aan de vernieuwing van de strategie van het departement.  

 Duurzame relaties uitbouwen met journalisten, media en key-partners.  

 De onderdelen communicatie en sensibilisatie binnen subsidiedossiers ingediend door de verschillende 
departementen, mee uitschrijven en de opvolging en rapportage coördineren.  

 Het jaarplan en het budget van uw team voorbereiden, opvolgen en implementeren.  
 

PROFIEL 
 Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie: leidinggeven aan een team, 360° communicatieprojecten 

en campagnes.  

 Het beheersen van het Frans en Nederlands (mondeling en schriftelijk) is noodzakelijk. Een goede kennis van 
het Engels en een andere taal is een pluspunt.  

 Goede kennis van onze werkthema’s – Noodhulp & Ontwikkeling, Asiel & Migratie – en een goed zicht op het 
institutionele landschap dat daarbij hoort, o.a. in termen van subsidies, worden sterk gewaardeerd.  

 Het beheersen van Office 365, voornamelijk Teams en SharePoint.  

 Expertise in digitale communicatie.  

 Kennis van plannings- en strategische methodologieën (logisch kader, veranderingstheorie, enz.) en kennis 
van collaboratieve intelligentie-tools en praktijken.  

 Empathisch vermogen (luisteren & in dialoog gaan), sterk in het begeleiden van veranderingstrajecten.  

 U kunt zich gemakkelijk aanpassen, bent wendbaar en kunt goed omgaan met stress.  

 U bent rigoureus, gestructureerd en integer.  

INTERESSE? 
Stuur uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be met als titel van de mail “Verantwoordelijke 
communicatie” voor 17 juli 2020 (*). Vragen? Spreek g.cnockaert@caritasint.be gerust aan.  
 
Caritas biedt u een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team en een 
toonaangevende internationale organisatie. Kandidaten die weerhouden worden kunnen rekenen op een 
pakket met voordelen conform aan de voordelen binnen de sector. De weerhouden kandidaat wordt geacht 2 
professionele referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het strafregister te kunnen voorleggen. Gewenste 
datum indiensttreding: 15/09/2020. 

 
 
(*) Kandidaten die niet worden gecontacteerd in de maand die volgt op de vacature-deadline, mogen beschouwen dat hun 
kandidatuur niet weerhouden werd. We behouden ons het recht de rekrutering af te sluiten voor de vacature-deadline.   
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