
 

 

 

Knowledge manager (m/v) 

Comeos zoekt een knowledge manager om haar contentstrategie te versterken.  

Over Comeos 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan 
bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Zij zijn actief in verschillende sectoren. Het 
gaat om online platformen, kleine en grote handelszaken, restaurantketens en 
cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 400.000 mensen 
tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, dagelijks in 
contact met miljoenen mensen. 

Over de functie 

Als Knowledge manager structureer je alle informatie van Comeos en stelt die ter 
beschikking van de medewerkers, de leden en de andere stakeholders.  

Jij kijkt met een kritische blik naar de bestaande systemen en kan voorstellen doen om die 
aan te passen of te veranderen door duidelijke richtlijnen op de te stellen en opleidingen te 
organiseren. Daarvoor ontwerp je workflows maar ook oplossingen voor archivering en 
toegangsrechten.  

Je bent niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk creëren van de content, maar wel voor 
het structureren van de content die al is gecreëerd, en in een volgend stadium, voor het 
begeleiden en sturen van nieuwe contentcreatie en de distributie ervan. 
 
Je zorgt voor de implementatie en het onderhoud van de geïmplementeerde oplossingen 
en je zorgt mee voor de digitale innovatie in onze organisatie. 

Het profiel dat we zoeken 

We zoeken een teamplayer, bij voorkeur met een Masterdiploma bv. Handelsingenieur met 
optie beleidsinformatica. Je communiceert vloeiend in het Frans en het Nederlands en je 
hebt voldoende kennis van het Engels. 
 

- Jij hebt een zeer sterk analytisch en synthetisch vermogen; 
- Jij hebt ervaring in het het leiden van bedrijfs- en IT-projecten; 
- Jij hebt minimum vijf jaar ervaring in informatie- project- en kennismanagement; 
- Jij bent in staat om veranderingen in organisaties te stimuleren en door te voeren; 
- Jij hebt finding content skills: jij kan een duidelijke visie bouwen op hoe/waar de 

inhoud die Comeos bezit/creëert, te vinden is; 
- Jij hebt structuring content skills (ERM en andere datamodelleringstechnieken om 

content op een herbruikbare manier te structureren); 
- Jij hebt distributing content skills; 
- Jij kan de juiste informatie bij de verschillende stakeholders capteren. 

 



 

 

 

Wij bieden 

- Een veelzijdige, verantwoordelijke betrekking waarin veel ruimte is voor initiatief, in een 
innovatieve en aantrekkelijke werkomgeving; 

- Een makkelijk te bereiken bedrijf gelegen in de rand van Brussel; 
- Een loonpakket (loon en extralegale voordelen) dat is afgestemd op je ervaring en/of 

potentieel. 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatie naar jobs@comeos.be. 

 

 

Privacyverklaring: https://static.comeos.be/Privacyverklaring_sollicitanten_NL.docx  
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