
  
  
 
 

 
 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende en stabiele job waarbij je tegelijk je engagement kwijt kan? 
Kom dan onze cel interne en externe communicatie versterken. Wij zoeken een ervaren Pers- en 
mediaverantwoordelijke met kennis van het Belgische medialandschap en een hart voor de 
medemens. Je werkt voltijds, in een gedreven communicatieteam. Samen met jouw collega’s, werk 
je aan een content strategie om zowel de aandacht van de media als die van het grote publiek te 
trekken.  

Caritas International België maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 165 christelijke 
organisaties, actief in 200 landen. Wij — en jij dus ook — helpen slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen, 
honger en armoede, in hun eigen land of op de vlucht. Je vindt onze kantoren in het centrum van Brussel, vlakbij 
het metrostation Kunst-Wet en op 15 minuten stappen van Brussel-Centraal. Daar gebeurt het allemaal. 
 

DIT GA JE DOEN 
• Je werkt in een team, waarin jij een eindverantwoordelijkheid draagt, maar samen met collega’s tot 

resultaten komt; 

• Je bent verantwoordelijk voor de Nederlandstalige persrelaties (strategie, persberichten en dossiers 
opstellen, contactenlijsten updaten, geschikte getuigen zoeken en voorbereiden, …); 

• Je bouwt duurzame relaties met journalisten, media en andere key-partners uit; 

• Je neemt interviews af van o.a. vluchtelingen maar ook van collega’s en gaat op bezoek bij onze projecten 
op het terrein (voornamelijk vanuit België). 

• Je draagt bij aan de redactie voor diverse communicatiekanalen (teksten, foto’s en video’s) en je 
ondersteunt onze communicatie initiatieven; 

• Je vertaalt vanuit het Frans naar het Nederlands; 

• Je biedt ondersteuning aan de verantwoordelijke digitale communicatie waar nodig. 
 

DIT BRENG JE MEE 
• Minstens 4 jaar ervaring in een gelijkaardige functie of in de journalistiek; 

• Vlotte pen en zonder fouten schrijven in het Nederlands; 

• Goed tweetalig Nederlands-Frans (mondeling en schriftelijk) met een goede kennis van het Engels; 

• Het beheersen van Adobe Creative suite (vooral Premiere en Photoshop), WordPress en andere digitale 
tools is een pluspunt; 

• Sociaal en teamgericht persoon die gemakkelijk contacten kan leggen; 

• Zelfstandig en bekwaam om nieuwe ideeën of initiatieven te lanceren; 

• Affiniteit met de visie, missie en waarden van Caritas International. 
 

DIT KRIJG JE VAN ONS 

• Een gevarieerde en uitdagende job in een stimulerende omgeving; 

• Een boeiend carrièretraject met reële doorgroeimogelijkheden binnen een internationale organisatie; 

• Een contract van onbepaalde duur;  

• Ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft; 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 
mogelijk te combineren met de privésituatie; 

• Een vast maandsalaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals een 13de maand, maaltijdcheques, 
groepsverzekering en een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer; 

• Een snelle indiensttreding mogelijk. 
 

GEÏNTERESSEERD? 
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 21 september 2020 naar cv@caritas.be met de vermelding 

“Mediaverantwoordelijke” in het onderwerp van je email. Begin oktober zullen de geselecteerde kandidaten 
uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek. De weerhouden kandidaat wordt 
geacht 2 professionele referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het strafregister te kunnen voorleggen. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Constance Isaac op het nummer +32 472 63 30 08. 
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