
 
 
 
 

 
 

 

Zie jij meteen hoe je een organisatie helemaal tot zijn recht laat komen via verschillende mediakanalen 

en socials? Ben je zowel handig als creatief als het over content en posts genereren gaat? Weet je 

anderen te verbazen met je levendige en professionele schrijfstijl? Heb je het lef om eens nieuwe dingen 

uit te proberen? Heb je een diploma hoger onderwijs in een communicatie- en/of marketingrichting of 

evenwaardige competenties verworven door ervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Met bijna 40.000 leden is het COV de grootste Vlaamse onderwijsvakbond voor alle personeelsleden in 

het gesubsidieerd basisonderwijs. We gaan niet alleen voor kwaliteitsvolle jobs, werkbaar werk, dialoog 

en samenwerking in het onderwijs. Ook goed onderwijs voor alle kinderen, een stevige lerarenopleiding 

en continue professionalisering zijn belangrijke pijlers voor ons.  

Het COV is een kleine, professionele organisatie waar je veel kansen krijgt tot opleiding en 

zelfontplooiing.  

• Je beheert onze socials, ontwikkelt posts, en zet COV zo in de picture. 

• Je ontwerpt visuals en maakt moderne video’s.  

• Je beheert als conversationmanager de conversatie op onze diverse kanalen en gaat het gesprek aan. 

• Je gaat op zoek naar relevante content voor onze diverse kanalen of maakt deze zelf. 

• Je hebt verfrissende ideeën om onze website een update te geven. 

• Je stelt nieuwsbrieven en mailings op voor de leden van het COV. 

• Je schrijft artikels voor ons ledenblad Basis. 

• Je doet redactiewerk voor de verschillende communicatiekanalen. 

• Je denkt mee na over slimme manieren om onze leden te bereiken.  

• Je denkt mee na over onze persstrategie.  

Het COV zoekt een 

50% COMMUNICATIEMEDEWERKER 
(detachering mogelijk) 



  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

empathisch  

creatief  

IT-vaardig  

een vlotte schrijver  

gedreven  

resultaatsgericht  

kritisch 

nauwgezet 

oplossingsgericht  

teamspeler  

stressbestendig  

zelfstandig  

loyaal  

hands-on 

out of the box 

 

• een zinvol engagement binnen een gedreven team  

• aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden  

• een halftijds contract voor onbepaalde duur 

• de mogelijkheid tot  thuiswerken 

• een aangename werkplek in ons COV-huis 

• kwaliteitsvolle onboarding 

• indien van toepassing detachering vanuit je huidig functie  

Bezorg je CV samen met een portfolio en/of korte boodschap waarom deze functie jou aanspreekt.  

Dit doe je via mail aan Riky De Bièvre, riky.debievre@acv-csc.be. 

 

Hoe verloopt de procedure? Herkennen we in jouw inzending een interessant profiel voor deze functie, 

dan nemen we telefonisch contact met je op voor een eerste kennismaking en overlopen we de procedure. 

Vervolgens word je uitgenodigd voor een proef. Ga je door naar de volgende ronde dan verwachten we je 

voor een mondeling gesprek.  

De procedure start vanaf het moment dat jouw CV en motivatie ons bereikt hebben. Heb je nog vragen? 

Kom je graag eerst even kennismaken? Wees welkom. 

 
 

 

Het COV 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. 
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