
Vacature communicatiemedewerker 

Je wordt tewerkgesteld op het kabinet van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe als 

verantwoordelijke voor de communicatie. 

Je maakt deel uit van een klein team, bestaande uit de gedeputeerde, de 

kabinetschef, twee inhoudelijke medewerkers en een administratief medewerker. 

 
Over de functie 

• Je doet aan copywriting en staat in voor het aanleveren van een wekelijkse 

blog op de website van de gedeputeerde (www.jurgenvanlerberghe.be), voor 

het aanmaken van dagelijkse posts op social media (facebook, linkedin, 

instagram), voor het schrijven en/of redigeren van speeches, presentaties, 

opiniestukken en voorwoorden bij publicaties 

• Je schrijft scenario’s uit voor de vlogs 

• Je werkt actief mee aan de inhoudelijke invulling van de wekelijkse media-

planning en volgt die op  

• Je maakt tussentijdse analyses van de statistieken op facebook, instagram, 

linkedin en google-analytics van de website 

• Je staat in voor het up-to-date houden van de website  

• Je staat in voor de nieuwsbrief van de gedeputeerde 

• Je onderhoudt contacten met de dienst communicatie van de Provincie voor 

de aanmaak en afstemming van persberichten 

• Je onderhoudt contacten met de regio-journalisten die actief zijn in de 

provincie West-Vlaanderen 

• Je staat permanent open voor nieuwe ontwikkelingen inzake media-

technologie en bent bereid tot bijscholing 

Vaktechnische competenties 

• Vlotte pen, helder en correct taalgebruik  

• Kennis van communicatie- en marketingtechnieken 

• Technieken voor beheer, updaten, pushen, evalueren van sociale mediakanalen 

• Kennis van websitebeheer, lay-out software en/of bereidheid om deze verder 

op te doen 

• Kennis van de courante Microsoft softwarepakketten (Word, Excel, Powerpoint) 

• Actieve interesse voor de beleidsdomeinen van gedeputeerde Vanlerberghe: 

klimaat, mobiliteit, milieu, natuur, landschap, provinciale domeinen en 

informatietechnologie 

• Affiniteit met Vooruit visie  

Extra informatie 

http://www.jurgenvanlerberghe.be/


• In functie van opvolgen en uitvoeren van de mediaplanning: beschikbaar zijn 

na diensturen en tijdens de weekends. 

• Je standplaats is het Provinciehuis Boeverbos, Kon. Leopold III-laan 41, Brugge. 

 
Je profiel 

1. Je bent in het bezit van een diploma bachelor of master en je hebt twee jaar 

relevante en aantoonbare ervaring OF je beschikt over een specifiek bachelor- 

of masterdiploma, in de communicatie, talen of journalistiek. 

2. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
Ons aanbod 

Contractueel – deeltijds – bepaalde duur – vanaf 7 januari 2022. 

Jaarlijkse bezoldiging:  

B-niveau (afhankelijk van de meeneembare geldelijke anciënniteit) 30.721,34 euro 

(met 0 jaar anciënniteit in B1) tot 41.464,93 euro (met max. anciënniteit in B1) 

(salarisschaal B1, index inbegrepen).  

A-niveau 38.801,23 euro (met 0 jaar anciënniteit in A1a) tot 60.377,20 euro (met max. 

anciënniteit in A1a) (salarisschaal A1a, index inbegrepen). 

Deze bedragen zijn voor voltijdse prestaties. Bij deeltijdse prestaties wordt dit  

berekend naar rato van de prestaties. 

Bijkomend: bruto kabinetsvergoeding voor A en B niveau; die bedraagt 6.042,85 Euro 

op jaarbasis bij voltijdse prestaties (aan huidige index). Bij deeltijdse prestaties wordt 

dit ook berekend naar rato van de prestaties. 

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, zoals 

vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis 

openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding. 

Een gezonde work-life balance is belangrijk en daarom bieden wij een flexibel 

uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.  

 

 
Verloop van de procedure 



Sollicitatie per e-mail (motivatie en cv) tegen uiterlijk 1 december 2021 naar 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be 

Na selectie op basis van motivatie en cv: schriftelijke thuisproef en gesprek. 

Het mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende 

curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de 

functie te toetsen, de vereiste kennis en zijn/haar persoonlijkheid na te gaan. 

Het mondeling gedeelte wordt voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding 

(thuisproef). 
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