COMMUNICATIEMEDEWERKER GEZOCHT
OVER ONS
De School voor Relaties gelooft dat iedereen een liefdevolle relaties kan
creëren, al was het de relatie met zichzelf. Om dit waar te maken heeft de
School voor Relaties een trainingsaanbod voor vrouwen in groep en mannen in
groep ontwikkeld. Deze vrouwen en mannen organiseren zich tussen de
trainingen door als een krachtig netwerk in de spiegelsessies van de School voor
Relaties.
De School Voor Relaties is het geesteskind van Patricia van Lingen, auteur van
het boek Relateren kan je leren. Patricia en haar school staan voor kwaliteit,
integriteit, confrontatie en zelf verantwoordelijkheid opnemen.
De School voor Relaties is voorbije jaren erg gegroeid. Dat gaat verder. In 2019 breidt ons aanbod uit
met 3 nieuwe trainers in 2 nieuwe regio’s. We lanceren ook een aanbod van trainingen aan bedrijven.
Ten slotte verschijnt in het eerste kwartaal van 2019 het nieuwe boek van Patricia.

COMMUNICATIEMEDEWERKER GEZOCHT
Als kleine organisatie met grote ambities wordt de wijze waarop wij communiceren cruciaal. De School
voor Relaties heeft nood aan een betrokken, strategische, flexibele en veelzijdige
communicatiemedewerker. Wij zoeken iemand met een groot hart voor de School voor Relaties die
met ons een langdurige relatie als onze communicatiemedewerker wil aangaan.
Jouw functie:





Je bent verantwoordelijk voor het marketingbeleid van de School voor Relaties.
Je zet campagnes op bij het lanceren van nieuwe producten van de School voor Relaties.
Je ondersteunt Patricia op gebeid van externe communicatie teneinde een uniforme, sterke
en gestroomlijnde communicatie te garanderen.
Je ontwikkelt zelf communicatie waarmee we de activiteiten van de School Voor Relaties in de
verf zetten

Profiel:










Je hebt een diploma in communicatie of marketing. Of je hebt gelijkgestelde ervaring.
Je hebt ervaring in het opstellen van een communicatiestrategie, zowel B2B als B2C .
Je kan een communicatieplan/contentplan opstellen, meten en bijsturen.
Je bent gemakkelijk bereikbaar, kan je vlot verplaatsen en kan flexibel werken.
Je bent enthousiast en neemt graag initiatief.
Je bent graag creatief bezig.
Je kan goed schrijven en bent handig met sociale media.
Je bent handig met een camera, kan monteren en video’s doelgericht verspreiden.
Je bent zeer betrouwbaar.

ONS AANBOD





Een langdurige opdracht als zelfstandige communicatiemedewerker bij de SVR (10 tot 30 uren
per maand, afhankelijk van de actualiteit).
De mogelijkheid om zelf alle modules van de School voor Relaties te volgen.
Een marktconforme verloning op basis van jouw prestaties.
De kans om deel uit te maken van een snelgroeiend project in een inspirerende omgeving.

INTERESSE?
Jouw interesse bekendmaken doe je per mail aan Koen@schoolvoorrelaties.be met referentie
“vacature communicatiemedewerker”. Je kiest zelf hoe je jouw interesse bekend wil maken. Dat mag
klassiek via een motivatiebrief en CV, maar je mag ook andere communicatiemiddelen gebruiken om
ons te overtuigen. Je laat ons iets weten voor 15 september 2018. Eind september nemen wij dan
contact met je op voor een individueel gesprek.
Voor verdere vragen wend je jou telefonisch tot Koenraad Depauw op het nummer 0476642849
(België).
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