VBO FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt VBO
FEB meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote
ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
Ter versterking van ons communicatieteam zijn we op zoek naar
een:

Projectcoördinator (V/M/X)
Als Projectcoördinator werk je in team met alle collega’s om onze communicatie naar een nog
hoger niveau te tillen. Je bent gebeten door communicatie en digitale media en je gaat voor het
beste resultaat! Als lid van het VBO-communicatieteam valoriseer je samen met je collega’s
onze expertise, acties, standpunten en waarden bij meer dan 50.000 bedrijven in 50 sectoren en
bij een brede groep van maatschappelijke stakeholders. Interesse?

Uw takenpakket
>

Je beheert een ruime waaier van (digitale en offline) communicatieprojecten in nauwe
samenwerking met de teamleden, de VBO-experten, onze leden-sectorfederaties en
externe partners. Je bewaakt ook nauwgezet afspraken, deadlines en budgetten.

>

Je coördineert de communicatieaanpak van de activiteiten in het kader van de campagne
Young Talent in Action (www.youngtalentinaction.be) in samenwerking met de collega’s
van zowel Communicatie & Events als het Competentiecentrum Werk en Sociale
Zekerheid.

>

Je beheert onze websites en online informatiekanalen en zet je schouders onder de
verdere evolutie van onze digitale communicatie (online nieuwsbrieven, marketingtools
en applicaties).

>

Je ondersteunt en ontwikkelt mee de interne communicatieplatformen (intranet en
extranet) en -campagnes.

>

Je doet concrete voorstellen om de brand ‘VBO FEB’ verder te vertalen naar een
performante en relevante digitale omgeving.

>

Je houdt voeling met actuele trends op het kruispunt tussen marketing, communicatie en
digitale evoluties en vertaalt deze naar nieuwe acties en tools.

Uw profiel
> Je hebt een bachelor- of masterdiploma
>

Je bent gepassioneerd door communicatie, digitale trends en hebt een trackrecord
(enkele jaren relevante ervaring) in projectmanagement

>

Je hebt goede social en online media skills
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>

Je kunt stevig zelfstandig plannen, organiseren en bent oplossingsgericht

>

Je bent een enthousiaste en gedreven teamspeler

>

Je hebt interesse in ondernemen, sociale en economische ontwikkelingen en je kunt je
vinden in onze waarden en visie

>

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, je kunt je goed schriftelijk en mondeling
uitdrukken in het Nederlands en Frans en je beheerst in ruime mate
presentatietechnieken en -software (MS PowerPoint)

>

Plus: je hebt ervaring met InDesign, Photoshop, Adobe Première en kennis van html

Ons aanbod
>

Een uitdagende en gevarieerde job in een inspirerende, dynamische en betrokken
organisatie waarin je een belangrijke bijdrage levert aan het uitbouwen van een
duurzaam ondernemingsklimaat in ons land.

>

Een breed werkveld van actuele thema’s en projecten gelinkt aan economische, sociale,
juridische, fiscale, Europese en internationale domeinen, alsook aan domeinen zoals
digitalisering, innovatie, energie, mobiliteit, CSR, circulaire economie, jongeren en
arbeidsmarkt, …

>

Mogelijkheid tot een snelle indiensttreding

>

Een tweetalig team met actieve en betrokken collega’s

>

Een comfortabele en gezonde werkplek in het hart van Brussel, op 200 meter van het
Centraal Station

>

Onze nieuwe in house webcaststudio biedt tal van opportuniteiten om onze content
gericht en snel te vertalen naar een online omgeving.

>

De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je competenties nog verder te verbreden.

>

Een aantrekkelijk loonpakket (marktconform salaris, aanvullend pensioen,
hospitalisatieverzekering, …)

Kandidaten kunnen hun CV en motivatiebrief richten aan Stefan Maes, Head of
Communications & Events via mail: sm@vbo-feb.be
We kijken ernaar uit om kennis te maken!
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