Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale
Handel, het Vervoer en de Logistiek
Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce
International, du Transport et de la Logistique
Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 ANTWERPEN

LOGOS zoekt een gemotiveerde communicatiemedewerker (m/v))
LOGOS is het vormingsfonds van de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
(Paritair Comité 226). LOGOS gaat voor duurzame tewerkstelling van de medewerkers van de sector, door in te
zetten op levenslang en levensbreed leren (gratis aanbod en subsidiëring van ondernemingsopleidingen). Daarnaast
ondersteunt LOGOS bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers en geven we met 3 sectorconsulenten
uitvoering aan het sectorconvenant met de Vlaamse overheid. Hierin werken we aan de volgende prioriteiten:
samenwerking met het onderwijs, competentiebeleid en diversiteit en evenredige arbeidsdeelname.

Voor een nieuwe functie is LOGOS op zoek naar een communicatiemedewerker.
Wil jij meewerken aan ?
Verder uitwerken en professionaliseren van de communicatiestrategie op maat van de verschillende
doelgroepen: werkgevers, werkzoekenden, leerkrachten en studenten
Schrijven en copywriten van publicaties (e-mailings, nieuwsitems, posts LinkedIn, …) in lijn met de huisstijl
Opmaken van en adviseren bij teksten op de website
Professionaliseren van formaat / vorm (van tekst naar visueel materiaal)
Gebruik en beheer van communicatiepakketten (CRM, Click Dimensions, Drupal, …)
Opzetten en opvolgen van communicatiecampagnes en/of –projecten (o.a. project rond werken in de sector)
Duidelijk briefen van eventuele externe partijen zoals communicatiebureau of grafisch vormgever
Bereik monitoren, analyseren en bijsturen
Up to date houden van marketinglijsten/ contacten
Meewerken aan de organisatie van evenementen
Uitbouwen van nieuwe communicatiekanalen en social media (Facebook, You Tube, Instagram, …)

Herken jij jouw sterktes hierin?
Je hebt een vlotte pen: je aanpak is creatief en spreekt de doelgroepen aan.
Je beschikt over een bachelor diploma.
Je beheerst het Nederlands (mond. en schrift.) zeer goed en beschikt over een goede taalvaardigheid Frans.
Social media zijn helemaal jouw ding.
Je hebt een goed oog voor grafisch design.
Je kan enige ervaring in een gelijkaardige functie voorleggen.
Je hebt een passie voor de sector van de internationale handel en/of je bent bereid om je vlug in te werken.
Organisatorisch ben je sterk. Je kan prioriteiten stellen en haalt vlot deadlines.
Je bent een creatieve denker en doener.
Je werkt graag zelfstandig en in team.

Web: www.logosinform.be

Wat bieden wij jou?
LOGOS biedt een afwisselende job waar ruimte is voor initiatief.
Je speelt een belangrijke rol in een klein team dat rekent op jouw passie en inzet.
Er is een open, informele werksfeer tussen gemotiveerde collega’s.
We voorzien een competitief salarispakket inclusief extralegale voordelen (groepsverzekering,
maaltijdcheques)
Contract deeltijds: 60% of 80%
Plaats tewerkstelling: Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen.

Interesse?
Solliciteren op deze vacature kan via https://jobs.cepa.be
Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Greet Adriaenssen, opleidingscoördinator, via
greet.adriaenssen@logosinform.be
De sollicitatieprocedure bestaat in de eerste ronde uit een gesprek en in de tweede ronde uit een opdracht +
2de gesprek.

