
  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

Ben jij niet groen achter je oren op vlak van communicatie, heb je een sterk paar handen aan je lijf en 
een hart voor de natuur? Dan ben jij misschien de perfecte versterking voor ons communicatieteam van 
Natuur en Bos!  
Storytelling, content marketing, sociale media en audiovisuele content creatie zijn voor jou begrippen 
zonder al te veel geheimen. In  deze rol bouw je mee aan een professionele communicatieaanpak over 
het Vlaams natuurbeleid, met focus op het Europese Natura 2000-project en het vergroten van de 
biodiversiteit in Vlaanderen. 
 
 

Communicatiemedewerker met sterke audiovisuele skills 
 

Jouw uitdagingen 

• Je tovert met en legt verbindingen tussen online en offline communicatiekanalen. Je denkt mee na over 
welke verhalen onze verschillende doelgroepen willen horen, hoe we die dan het best kunnen vertellen 
en tot bij hen kunnen brengen. Kortom je kent de do’s and don’ts van contentmarketing. 

• Je maakt een contentplanning op om zo een consistente stroom aan informatie te garanderen. Je gaat op 
zoek in de organisatie en bij de partners naar beklijvende verhalen en boeiende weetjes.  

• Je kan (korte) video’s maken en monteren en als storyteller hapklare audiovisuele content produceren 
voor onze verschillende social mediakanalen. 

• Je maakt direct mailings en houdt onze communicatiekanalen up-to-date.  
• Je bent polyvalent inzetbaar en springt dus bij waar nodig binnen het communicatieteam onder meer bij 

de organisatie van netwerkdagen. 
• Je maakt de link tussen deze verhalen en het online kennisdelingsplatform Ecopedia. 

Jouw profiel 

• Je hebt sterke communicatievaardigheden 
• Je bent visueel ingesteld 
• Je kan zelfstandig werken 
• Je bent nieuwsgierig en leert snel bij 
• Je bent assertief 
• Je bent goed georganiseerd 
• Je bent een echte teamplayer en koppelt op regelmatige basis terug 
• Je hebt oog voor detail 
• Je bent enthousiast, gedreven 
• Je kan je makkelijk inwerken in veelzijdige en complexe materie  

Ons aanbod 

 
> Een plek in onze enthousiaste organisatie. 

> De kans om een uitdagende functie te combineren met flexibele werkorganisatie (glijdende uren, 
telewerk...). 

> Je werkt vanuit onze kantoren van  Brussel of Gent, naar keuze.  

> Een voltijds contract van onbepaalde duur.  

> Een stimulerende verloning met een waaier aan extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen. 



  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

> Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, 
afkomst of handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie. 

 

Interesse 
Stuur uiterlijk 14 juni 2019  je cv en motivatiebrief naar poolstok.staffing@sdworx.com . 
Eventuele vragen kan je richten aan danny.ingels@vlaanderen.be 
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