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Functiebeschrijving 

 Jij bent de initiator en behoeder van de globale 

METEA. Dat betekent dat je ambitieus en creatief durft te zijn in het bedenken van 

communicatie-ambities voor 

doordachte communicatiestrategie die tegelijk ook ruimte laat voor het 

het experiment. 

 

 Je weet daarbij ACV-

DNA samen met je collega’s boeiende verhalen te capteren die bijdragen tot een grotere 

bekendheid van ACV

goodwill, engagement en fierheid ACV

zowel op strategisch als op creatief vlak.

 

 Je erkent het belang van de 

Je kan aantonen dat je er een ervaren gebruiker van bent. 

 Je bent vertrouwd met 

digitale campagnes, smartphone als communicatie

strategisch en complementair te gebruiken: niet alleen t.o.v. elkaar, maar ook t.o.v. de offline 

kanalen. 

 

 Je zorgt er voor dat het

‘reguliere’ pers. Je bent in staat om snel een artikel te schrijven of een persconferentie te 

organiseren, zowel op crisismomenten als in nieuwsluwe periodes. Je bouwt m.a.w. een 

uitstekend netwerk van journalisten op zowel bij de Nederlandstalige als bij de Franstalige 

pers.  

 
 Je strategische focus ligt zowel op de externe als op de interne communicatie. Je 

operationele focus spitst zich in de eerste plaats toe op digitale externe communicatie en op 

netwerking.  

 

Bruxelles 

 

Jij bent de initiator en behoeder van de globale externe communicatiestrategie

METEA. Dat betekent dat je ambitieus en creatief durft te zijn in het bedenken van 

ambities voor ACV-CSC METEA. Je kan deze ambities planmatig vertalen in een 

doordachte communicatiestrategie die tegelijk ook ruimte laat voor het 

-CSC METEA in zijn diepste DNA te vatten. Je hebt een neus om uit dat 

DNA samen met je collega’s boeiende verhalen te capteren die bijdragen tot een grotere 

bekendheid van ACV-CSC METEA en die tegelijkertijd leiden tot een groeiend respect en 

goodwill, engagement en fierheid ACV-CSC METEA. M.a.w. storytelling

zowel op strategisch als op creatief vlak. 

Je erkent het belang van de sociale media en je hebt er bijzondere feeling en in

Je kan aantonen dat je er een ervaren gebruiker van bent.  

Je bent vertrouwd met ander digitaal media-arsenaal zoals websites, blogs, vlogs, e

digitale campagnes, smartphone als communicatie-instrument en weet al deze kanalen 

strategisch en complementair te gebruiken: niet alleen t.o.v. elkaar, maar ook t.o.v. de offline 

Je zorgt er voor dat het verhaal van ACV-CSC METEA ook voldoende weerklank krijgt in de 

. Je bent in staat om snel een artikel te schrijven of een persconferentie te 

organiseren, zowel op crisismomenten als in nieuwsluwe periodes. Je bouwt m.a.w. een 

twerk van journalisten op zowel bij de Nederlandstalige als bij de Franstalige 

Je strategische focus ligt zowel op de externe als op de interne communicatie. Je 

operationele focus spitst zich in de eerste plaats toe op digitale externe communicatie en op 
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communicatiestrategie van ACV-CSC 

METEA. Dat betekent dat je ambitieus en creatief durft te zijn in het bedenken van 

METEA. Je kan deze ambities planmatig vertalen in een 

doordachte communicatiestrategie die tegelijk ook ruimte laat voor het onverwachte en voor 

CSC METEA in zijn diepste DNA te vatten. Je hebt een neus om uit dat 

DNA samen met je collega’s boeiende verhalen te capteren die bijdragen tot een grotere 

kertijd leiden tot een groeiend respect en 

storytelling zit je in het bloed, 

en je hebt er bijzondere feeling en interesse voor. 

zoals websites, blogs, vlogs, e-letters, 

instrument en weet al deze kanalen 

strategisch en complementair te gebruiken: niet alleen t.o.v. elkaar, maar ook t.o.v. de offline 

CSC METEA ook voldoende weerklank krijgt in de 

. Je bent in staat om snel een artikel te schrijven of een persconferentie te 

organiseren, zowel op crisismomenten als in nieuwsluwe periodes. Je bouwt m.a.w. een 

twerk van journalisten op zowel bij de Nederlandstalige als bij de Franstalige 

Je strategische focus ligt zowel op de externe als op de interne communicatie. Je 

operationele focus spitst zich in de eerste plaats toe op digitale externe communicatie en op 
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 Bij ACV-CSC METEA hechten we veel belang aan 

ons DNA. In jouw job vertaalt zich dat in het creëren van engagement en draagvlak vo

communicatie-ambities en 

o Concreet vorm je samen met drie collega’s de kern van de centrale 

communicatiewerking va

coördineert en motiveert. 

o Communicatie zit uiteraard ‘overal’ in onze vakbond: ook voor die ‘lokale 

communicatoren’ ben jij, samen met je collega’s, een steun en toeverlaat.

o Je maakt deel uit van de 

leiding van ACV

 

Bezorg zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 15 juni 2018
William Van Erdeghem, Voorzitter ACV
Mail: William.VanErdeghem@acv
Voor meer info: https://acv-csc
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CSC METEA hechten we veel belang aan teamwork en draagvlak

ons DNA. In jouw job vertaalt zich dat in het creëren van engagement en draagvlak vo

ambities en -strategieën die je voorstelt. 

Concreet vorm je samen met drie collega’s de kern van de centrale 

communicatiewerking van ACV-CSC METEA. Je bent een coach die het team 

coördineert en motiveert.  

Communicatie zit uiteraard ‘overal’ in onze vakbond: ook voor die ‘lokale 

communicatoren’ ben jij, samen met je collega’s, een steun en toeverlaat.

Je maakt deel uit van de Studie- en Vormingsdienst en je werkt nauw samen met de 

van ACV-CSC METEA.  

Bezorg zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 15 juni 2018 je kandidatuur aan, ACV
William Van Erdeghem, Voorzitter ACV-CSC METEA, Pagodenlaan 1/3 – 1020 Brussel

William.VanErdeghem@acv-csc.be 
csc-metea.acv-online.be/default.html 
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en draagvlak, ook dat behoort tot 

ons DNA. In jouw job vertaalt zich dat in het creëren van engagement en draagvlak voor de 

Concreet vorm je samen met drie collega’s de kern van de centrale 

CSC METEA. Je bent een coach die het team 

Communicatie zit uiteraard ‘overal’ in onze vakbond: ook voor die ‘lokale 

communicatoren’ ben jij, samen met je collega’s, een steun en toeverlaat. 

ormingsdienst en je werkt nauw samen met de 

ACV-CSC-METEA,  
1020 Brussel 


