
 

CAW 
Noord-West-Vlaanderen 
zoekt een 

deeltijds 

communicatiemedewerker 
Je maakt deel uit van het team 
administratie 
dat zijn vaste stek heeft op 
Ruddershove 8, 8000 Brugge. 

 

 

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende levensdomeinen. 
Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen 
uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke problemen en situaties van verontrusting en 
bouwen via preventie mee aan de opbouw van een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening 
dicht bij de mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een 
groot vertrouwen in de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor 
rekenen op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers. 

 Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.cawnoordwestvlaanderen.be. 

We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die 
verschillende competenties in huis heeft. 



Onze nieuwe collega is iemand die: 

● gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door een solidaire 
opstelling met kwetsbare mensen. 

● zelfstandig kan werken in verbinding met collega's en verantwoordelijkheid kan nemen, op een 
creatieve wijze hindernissen en problemen oplost. 

● intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren. 

● in het bezit is van een diploma Bachelor in de (Toegepaste) Communicatie of Multimedia, met 
bijzondere affiniteit voor digitale communicatiemiddelen: nieuwsbrieven, intranet, … Ook kandidaten 
met de gevraagde competenties die bereid zijn om dit diploma te behalen ikv een leertraject, kunnen 
deelnemen aan de selectie. 

● niet noodzakelijk werkervaring heeft, maar wel affiniteit met de non profitsector 

● een enthousiast ambassadeur is voor het CAW die onze werking duidelijk kan toelichten op 
infomomenten 

● de lay out van teksten op professionele wijze kan verzorgen, de huisstijl kan toepassen 

 

Jouw opdracht: 

● verzorgen jaarverslagen 
● interne communicatie via intranet en mailings 
● bijhouden stakeholdersdatabase 
● communicatie met vrijwilligers en stakeholders  
● up to date houden van onze website 
● deelnemen aan sectorwerkgroepen mbt communicatiebeleid 
● onze teams mee ondersteunen bij hun communicatie mbt hun werking of projecten 

 

Ons aanbod: 

● Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing 

● een deeltijds contract (minimaal 3/5de) van onbepaalde duur, op termijn is uitbreiding mogelijk  

● Functiegebonden loon volgens barema (PC 319.01) en tot 5 jaar relevante anciënniteit. 

● Onmiddellijke indiensttreding. 

 

Meer info? 

● Voor bijkomende informatie kan je terecht bij christel.verhas@cawnoordwestvlaanderen.be 

● de functieomschrijving is opvraagbaar via volgende link. 



 

Geïnteresseerd? 

● stuur voor 15/08/19 je motivatiebrief en CV per e-mail naar 
directiesecretariaat@cawnoordwestvlaanderen.be of per post naar Directiesecretariaat, 
Ruddershove 8, 8000 Brugge 

● De eerste selectieronde gaat door op 26/08/19 


