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Gezocht: Communicatieve duizendpoot die elke uitdaging als een 

opportuniteit ziet en die vele bordjes tegelijk in de lucht draaiende 

houdt! 

VACATURE: Journalist/medewerker communicatie 

 

Bedrijfsomschrijving: AXXON is de enige erkende beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in 

België. Meer informatie over ons vind je op www.axxon.be. 

Plaats tewerkstelling: Zaventem 

 

Functieomschrijving: 

Hou jij het hoofd boven water in de stortvloed van social media? Kan je efficiënt hoofd- van bijzaken 

scheiden? Heb je een vlotte, foutloze pen in het Nederlands en sta je je mannetje in het Frans of ben 

je perfect tweetalig? Dan zijn wij voor ons kantoor in Zaventem op zoek naar jou!  Je komt terecht in 

een klein team met zowel Franstalige als Nederlandstalige collega’s. Je bent in staat om 

verantwoordelijkheid op te nemen en daarbij kan je rekenen op de knowhow van jouw collega’s. 

Ervaring binnen de gezondheidssector is niet vereist, leergierigheid wel! 

Belangrijkste taken 

- Je helpt mee aan de communicatie over de kinesitherapie door middel van verschillende 

communicatiekanalen en -acties. 

- Je waakt mee over de publicatiedeadlines en volgt deze actief op. Bovendien heb je zelf geen 

probleem om deze te respecteren. 

- Je draagt bij aan het meten, analyseren en evalueren van de impact van de communicatie. 

- Je schrijft artikels voor onze tijdschriften, meestal binnen de sector van de kinesitherapie. 

- Je stelt mee de nieuwsbrieven op en controleert deze op vorm en inhoud. 

- Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van persberichten. 

- Je weet alles van shares, retweets en likes. Facebook, Twitter en LinkedIn zijn jouw speeltuin. 

- Je volgt de actualiteit met betrekking tot de gezondheidssector. 

- Je werkt mee aan het opstellen van een meerjarig communicatieplan en bijbehorende strategie, 

een pers- en mediastrategie. Dit pak je aan in overleg met het team volgens de doelstellingen van 

de organisatie. 

Profiel 

- Je bent gebeten door communicatie en je hebt er een grondige kennis van.  

- Met je communicatieve inzichten en creatieve pen kan je complexe inhoud vlot tot een heldere, 

enthousiasmerende boodschap vertalen. 

- Je bent proactief en beschikt over uitstekende mondelinge communicatieve vaardigheden, maar 

ook luisteren en dialoog zijn je sterktes.  

- Je werkt resultaatgericht, productief en accuraat. 
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- Je denkt oplossingsgericht en ziet hindernissen of beperkingen als een motivatie om dingen 

anders aan te pakken. 

- Je bent creatief, vindt overal inspiratie, loopt over van ideeën en de goesting om dingen ook zelf 

uit te proberen. 

- Je bent graag mee met de actualiteit en ziet verbindingen en aanknopingspunten. 

- Je hebt de kunde en slagkracht om de vele ideeën te kanaliseren, om te zetten in een concreet 

plan en in praktijk uit te voeren 

- Je werkt vlot samen met anderen.  

- Je beschikt minstens over een bachelordiploma, bij voorkeur in een communicatieve 

studierichting of gelijkwaardig door ervaring. 

- Je Frans strekt verder dan bonjour en merci. Je draait je hand niet om voor een conversatie of een 

tekst in het Frans. 

- Je bent in staat om teksten en artikels te reviseren en verbeteren. Geen dt-fout ontsnapt aan 

jouw arendsoog! 

Geen must, wel een plus 

- Interesse in P.A.O.-toepassingen (bv. InDesign). 

- Rijbewijs B 

Aanbod 

- Fulltime-betrekking (38 uur/week) 

- Vergoeding woon-werkverkeer 

- Marktconform loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques 

- Uitvalsbasis is het kantoor in Zaventem. Occasioneel werk je op verplaatsing in het kantoor te 

Antwerpen. 

Wil je deze baan?  

Dat hoopten we al. We zien je sollicitatie graag tegemoet! Stuur je cv met je motivatiebrief en enkele 

voorbeelden van teksten waar je trots op bent (in het Nederlands) naar marina.gasten@axxon.be. 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: marina.gasten@axxon.be 

Contact voor meer info: Mevr. Marina Gasten – 02/709.70.84 

Open voor sollicitatie tem. 31/03/2019 
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