
 

 

 

VACATURE  

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE 

Het Huis van het Nederlands Brussel wil van het Nederlands een troef maken voor zoveel mogelijk 

Brusselaars.  

De organisatie: 

 informeert en test mensen die Nederlands willen leren en adviseert hen over cursussen, zelfstudie en 

Nederlandstalige activiteiten. 

 schrijft zijn klanten in voor de meest geschikte cursus Nederlands.  

 helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen. 

 stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te 

geven. 

 werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad. 

 

Met meer dan 80 enthousiaste medewerkers, meer dan 60 vrijwilligers en samen met 15 

partnerorganisaties vervult het Huis van het Nederlands Brussel opdrachten van de Vlaamse overheid, de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse overheid. Het Huis volgt ook enkele internationale 

projecten op. 

 

  

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een communicatieverantwoordelijke  

 met een voltijds contract 

 voor onbepaalde duur  

JOUW ROL 

 Je bent verantwoordelijk voor de externe communicatie (PR, communicatie, pers, marketing en 

promotie) en voor het strategische communicatiebeleid van het Huis van het Nederlands Brussel. 

 Je leidt de communicatiecel. Die bestaat naast jezelf uit 2 deeltijdse medewerkers.  

 Je adviseert de directie en het managementteam op vlak van interne communicatie en werkt hier een 

strategie voor uit. 

 Je inspireert, adviseert en coacht andere medewerkers van het Huis in hun eigen interne en externe 

communicatie. 



 

 

JOUW OPDRACHT 

 Je ontwikkelt, samen met de directie en het managementteam, de communicatievisie en het 

strategische communicatiebeleid van het Huis. Jij bent de trekker en inspirator. 

 Je ontwikkelt een positioneringsstrategie voor het merk Huis van het Nederlands Brussel. 

 Je werkt de communicatielijnen en de communicatiestijl van het Huis uit en zorgt ervoor dat die 

gevolgd worden.  

 Je organiseert het woordvoerderschap: je voorziet persstrategie, communicatielijnen, persteksten,  

en coacht collega’s in “omgaan met de pers”. Voor een aantal communicatieacties neem je zelf het 

woordvoerderschap op in het Frans, Nederlands en Engels. 

 Je bouwt een sterk Brussels en meertalig netwerk uit van perscontacten, woordvoerders en 

communicatieprofessionals. 

 Je zoekt naar samenwerkingsverbanden met partners om doelgroepen beter te bereiken.  

 Samen met je team organiseer je geregeld een audit van de externe communicatie en stel je een 

verbeterplan op. 

 Je bent deel van de cel communicatie en je steekt de handen uit de mouwen wanneer dat nodig is: je 

schrijft mee aan promotiemails, je creëert content voor social media, je volgt productieprocessen op, 

je bestelt promotiemateriaal, je past de website aan etc.  

JOUW PROFIEL 

 Je hebt minimum 5 jaar werkervaring als communicatieprofessional en aantoonbare 

leiderschapsvaardigheden. 

 Je kent Brussel heel goed, in al zijn verscheidenheid.  

 Je hebt een open geest. 

 Je hebt strategisch inzicht: je weet snel een organisatievisie en -context op te pikken en te vertalen 

naar het communicatiebeleid in al zijn aspecten. 

 Je kan medewerkers inspireren, motiveren, begeleiden en opleiden.  

 Je bent stressbestendig en volgt gemakkelijk veel verschillende projecten tegelijkertijd op. 

 Je bent vertrouwd met kwaliteitsvereisten in vormgeving, webdesign … en weet hoe je hiervoor moet 

samenwerken met externe consultants en leveranciers. 

 Je spreekt en schrijft bijna perfect Nederlands, en heel goed Frans en Engels.  

 Je speelt met taal, je bent creatief en taalvaardig. Je hebt een ongelofelijk vlotte pen in het 

Nederlands.  

 Je weet hoe je toegankelijk moet communiceren met lezers en luisteraars met een basiskennis 

Nederlands, en met laaggeletterden. 

 Je maakt financieel en ecologisch verantwoorde keuzes in je communicatiewerk.   

Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is 

belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. 

STATUUT EN LOON 

Je krijgt een voltijds contract, voor onbepaalde duur, met: 

 een loon volgens barema K3 van paritair comité 319.01: een bruto maandloon van  3.642 euro bij 5 

jaar anciënniteit; 3.940 euro bij 10 jaar anciënniteit. 

 1 maaltijdcheque van 6 euro per 8 gewerkte uren. 

 gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding. 

 20 dagen wettelijke vakantie en een sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

 12 dagen compensatieverlof op jaarbasis. 



 

 

MEER INFO 

Meer informatie over het Huis vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.  

Heb je vragen over de job? Neem contact op met Kristien Verheyen, stafmedewerker HR, via 

kristien.verheyen@huisnederlandsbrussel.be.  

 

 

 

SOLLICITEREN 

Heb je interesse?  

Stuur je motivatie en je cv naar talent@huisnederlandsbrussel.be, ter attentie van Kristien 

Verheyen. 

Je kan rekenen op onze discretie. 

http://www.huisnederlandsbrussel.be/
mailto:vacature@huisnederlandsbrussel.be

