VSV zoekt digitale duizendpoot!
Medewerker Digitale Communicatie
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in
Vlaanderen. De VSV is uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie. Onze missie is duidelijk: ‘mensen
slimmer maken op het vlak van verkeer en mobiliteit’. Om deze missie in de praktijk om te zetten bieden
we een uitgebreid vormingspakket en tal van projecten en acties aan voor verschillende doelgroepen.
Team Communicatie zorgt er binnen de VSV voor dat het mooie aanbod en de sterke projecten op een
kwalitatieve en aantrekkelijke manier tot bij de gebruikers geraken en gepromoot worden. We zijn op zoek
naar een digitale duizendpoot die ons communicatieteam versterkt en onze websites en toepassingen naar
een hoger niveau tilt. We verzekeren je een gevarieerd takenpakket, fijne collega's en boeiende
uitdagingen.
Meer info over onze organisatie vind je op www.vsv.be.
Medewerker Digitale Communicatie
Jouw uitdaging
Je bent de schakel tussen de projectmedewerkers van de VSV en onze digitale partners en webbureaus.
Als rechterhand van de verantwoordelijke digitale communicatie zorg je ervoor dat onze bestaande
websites goed onderhouden worden en denk je mee na over het ontwikkelen van nieuwe websites voor
onze projecten. Je hebt een aantal uitvoerende taken, maar je denkt ook mee na over onze digitale
strategie. We willen onze websites nog beter linken aan ons CRM-systeem en daar help jij meer voor
zorgen.
Je maakt deel uit van het Team Communicatie van de VSV en werkt nauw samen met onze digitale
partners. De mobiliteitswereld is steeds in beweging en de VSV evolueert mee. Die evoluties kunnen
ervoor zorgen dat je takenpakket ook wijzigt de komende jaren.
Je taken:
- Je staat in voor de dagelijkse opvolging van onze websites.
- Je coördineert de opmaak en ontwikkeling van nieuwe websites voor onze projecten.
- Je bent een aanspreekpunt voor onze digitale partners en webbureaus.
- Je bent de digitale tolk tussen onze externe partners en de projectverantwoordelijken.
- Een aantal uitvoerende opdrachten en administratieve taken schrikken je niet af.
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Wanneer er zich problemen voordoen, zoek je samen met onze externe partners naar snelle
oplossingen.
Je staat in voor een efficiënte koppeling tussen ons CRM-systeem en verschillende
projectwebsites.
Je bent mee met de nieuwste trends en ontwikkelingen op vlak van websites, apps en sociale
media en helpt ons onderzoeken hoe we die kunnen inzetten voor onze projecten.

-

Een greep uit onze websites:
- www.vsv.be
- www.veiligverkeer.be
- www.verkeeropschool.be
- www.safe2work.be
- www.rijbewijzer.be
- www.degroteverkeersquiz.be
- www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be
Jouw profiel
- Je bent in het bezit van een bachelor diploma in een (digitale) communicatierichting of
gelijkwaardig door ervaring.
- Je begrijpt hoe een website werkt en in elkaar zit.
- Je bent zelfredzaam en bent niet bang om initiatief te tonen.
- Je kunt helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
- Je kunt goed plannen en organiseren. Deadlines schrikken je niet af.
- Je hebt interesse in verkeer en mobiliteit.
- Je denkt graag mee na over nieuwe projecten en initiatieven.
- Een feeling voor webdesign is zeker een pluspunt.
- Basiskennis van grafische programma’s is een troef.
- Je kunt vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Word, PowerPoint, Outlook).
- Je houdt van de afwisseling tussen zelfstandig je ding doen en in team werken met je collega’s.
- Je bent vertrouwd met verschillende digitale toepassingen zoals CRM, Adwords, Google
Analytics,... Of je bent in staat om je op dat vlak snel in te werken.
- Je weet hoe sociale media werken.
- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
- Je kunt jezelf vinden in ons profiel (zie hieronder).

Ons profiel
De VSV hecht veel belang aan een goede organisatiecultuur. Ons recept daarvoor is CHIPS:
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We zijn betrouwbaar. Iedereen kan op ons rekenen en VSV’ers kunnen op elkaar
rekenen.
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We hebben honger, honger naar een duurzame en veilige samenleving. Daar willen
we aan werken.
We doen wat we zeggen. Als we duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag
promoten, gedragen we ons zelf zo ook.
We hebben goesting om te komen werken! Waarom? Omdat we dingen kunnen en
mogen doen die wel degelijk het verschil maken.
En natuurlijk zijn we slim, en we willen dat ook blijven. We zijn dan ook niet te
beroerd om kritisch te zijn voor onszelf en we staan open voor ieders ideeën.

Ons aanbod
-

-

een dynamische organisatie die rekening houdt met de inbreng van het personeel;
recht op vorming en opleiding;
een voltijdse of 4/5-betrekking (onderling overeen te komen);
een contract van onbepaalde duur;
een interessante bezoldiging met bovendien:
o volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
o fietsvergoeding;
o maaltijdcheques;
o groepsverzekering;
o hospitalisatieverzekering.
een interessante vakantieregeling;
indiensttreding: zo snel mogelijk.

Meer informatie over de VSV vind je op www.vsv.be.

Hoe solliciteren?
Bezorg ons je motivatiebrief en cv via sollicitaties@vsv.be vóór maandag 5 maart 2018. Je mag daar altijd zelf
nog een digitale of creatieve touch aan toevoegen.
De eerste selectieronde vindt plaats op donderdag 15 maart 2018.
Voor meer inhoudelijke inlichtingen, neem contact op met: steve.dhulster@vsv.be of 015 44 32 69.
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