De provincie Vlaams-Brabant zoekt een voltijdse communicatiemanager van Smart Hub Vlaams-Brabant
(deskundige communicatie & events) (m/v) voor de dienst economie via werving.
Inhoud van de job:
Communicatie van de speerpuntwerking Smart Hub Vlaams-Brabant:







Als communicatiedeskundige word je ingezet voor de communicatie over het provinciale speerpuntenbeleid
onder de noemer ‘Smart Hub’ Vlaams-Brabant, je promoot Vlaams-Brabant als unieke kennisregio in de
sectoren ‘health’, ‘food’, ‘logistics’, ‘cleantech’ en ‘creativity’.
Je bent verantwoordelijk voor het inpassen van dit communicatie luik in de algemene communicatie over de
activiteiten van de dienst economie en van heel de provincie Vlaams-Brabant.
Verder verzorg je de communicatie in het kader van de Europese programma’s waaraan de dienst economie
deelneemt.
Je organiseert ‘events’ in het kader van ‘Smart Hub’ Vlaams-Brabant. Tweejaarlijks wordt er een groot
clusteroverschrijdend event georganiseerd waarbij een uitnodiging wordt uitgestuurd naar alle relevante
triple helix actoren.
Je staat eveneens in voor de opvolging van de evenementen georganiseerd door de partners in het Smart
Hub gebeuren. Het doel is om complementair aan deze evenementen onze eigen evenementen nog meer
uitstraling te geven.
In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke voor de creatieve cluster zal je de creatieve sector in
Vlaams-Brabant op de kaart zetten. Hiervoor worden netwerkactiviteiten voor bedrijven georganiseerd,
alsook info- en ervaringsuitwisseling momenten tussen de bedrijven actief in de creatieve sector in VlaamsBrabant. Je faciliteert en ondersteunt ook projectideeën in samenwerking met bedrijven en
kennisinstellingen.

Profiel:











Je hebt een bachelordiploma.
Je hebt bij voorkeur een opleiding en/of werkervaring in marketing en communicatie.
Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen in zowel Nederlands als Engels.
Je hebt een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl.
Je voelt je thuis in de sociale media en kent websitebeheer.
Je bent een creatief, communicatief en organisatorisch talent.
Je bent professioneel ingesteld, gedreven, hands-on, flexibel en resultaatsgericht.
Je kan zelfstandig opdrachten uitvoeren maar bent evengoed een dynamische teamspeler.
Je bent sterk in netwerken en samenwerken met externe partners.
Affiniteit met de creatieve sector, innovatie en de speerpuntclusters is een pluspunt.

Aanbod:












Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,49 en € 3256,16.
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2802,95 en €
3688,45.
Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de
€ 3716,34 en € 4064,97.
Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in
eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.
Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
Voltijdse contractuele functie (50 % contract onbepaalde duur en 50% vervangingsovereenkomst).
Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige
functies.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het
provinciehuis te Leuven, vlakbij het treinstation en de bushalte.
Gratis hospitalisatieverzekering.
Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
Diverse opleidingsmogelijkheden.
Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
Samenaankoopdienst (i.s.m. KU Leuven).

Procedure:
De selectie bestaat uit een preselectie (vanaf 40 aanwezige kandidaten) en een schriftelijke proef op 29 september
2017 en een mondelinge proef op 8 november 2017.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 19 september 2017 je
kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de
registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je
zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).
Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van
mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.
Contact:
Procedure: Mieke Coelst , deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be
Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te
nemen met Roel Casteels, bestuurssecretaris Lokale Economie En Ondernemerschap Economie, 016 26 72 90,
roel.casteels@vlaamsbrabant.be.

