
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Je kan solliciteren tot uiterlijk 15/04/2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 
00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be. 
Surf naar www.hetacv.be of contacteer ons voor meer informatie. 
 

 

 

 

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. 
Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke 
service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de 
problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet. 

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we op het ACV-Nationaal Secretariaat 
(Brussel) een: 

stafmedewerk(st)er communicatie/(eind)redacteur (m/v/x) op de 
Vlaamse communicatiedienst  
WIJ ZOEKEN 

Print publicaties: 
• Eindredactie van de periodieke uitgaven van 

het ACV (brochures, folders,  documenten…) 
• Productie en opvolging van het drukwerk via 

contacten met co-auteurs, vormgevers, 
fotografen/illustratoren, drukkerijen. 

 
Communicatie naar ACV-vakbondsafgevaardigden: 
• Redactie magazine Vakbeweging (print en 

digitaal) 

• Schrijven en uitwerken van e-
mailnieuwsbrieven 

• Contentmaker voor www.acv-militanten.be  
 
Redactionele ondersteuning bij: 
• Campagnes en acties 
• De website www.hetacv.be 
• De sociale media 
• E-mailnieuwsbrieven 

JE COMPETENTIES 

• Je beschikt over uitstekende redactionele 
vaardigheden zowel voor print als digitaal.  

• Je hebt een vlotte pen en schrijft de taal van 
de doelgroep. Je kunt wetenschappelijke en 
juridische teksten de juiste vertaalslag geven 
voor een breed publiek. 

• Je schrijft niet alleen foutloos, maar ook 
overtuigend en creatief. Klare taal zit in je 
DNA. 

• Je draait je hand niet om voor SEO om zo de 
digitale communicatie verder te 
professionaliseren.  

• Je bent een groepsspeler maar kan ook 
zelfstandig je opdracht uitvoeren. 

• Je bent stressbestendig, flexibel, pro-actief en 
kan werken met deadlines en planningen. 

PROFIEL 

• Bachelor/master communicatie of 
gelijkwaardig door ervaring. 

• Enkele jaren ervaring als redacteur, copywriter 
of journalist is een pré. 

• Een goede kennis van het Frans is vereist. Je 
werkt immers in een tweetalige omgeving. 

• Aansluiten bij de waarden van het ACV is een 
belangrijke aanwervingsvoorwaarde.  
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ONS AANBOD 

• Een uitdagende job in een krachtige 
leeromgeving; 

• Een aantrekkelijk loon met 
doorgroeimogelijkheden; 

• Extralegale voordelen: groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, mobiliteitspremie, 
dienstwagen, maaltijdcheques,…; 

• Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om 
te telewerken. 

 
 
Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en 
vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich 
kandidaat te stellen voor deze vacature. 
 
Door te solliciteren voor deze functie geeft u het Nationaal Secretariaat van het ACV de toestemming om de 
persoonsgegevens die werden bezorgd in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Uw gegevens worden 
enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 
2 jaar bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve 
contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen. 
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