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VACATURE ONBEPAALDE DUUR 

Datum: 30 september 2019 

De Ambrassade zoekt een communicatie- en persmedewerker, voltijds onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren 

door je ingevuld sollicitatieformulier voor maandag 28 oktober, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be. De 

Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie 

van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en 

het jongereninformatiemerk WAT WAT.  

Als medewerker pers en communicatie werk je elke dag mee aan het waarmaken van de missies van De Ambrassade 
en de Vlaamse Jeugdraad. Je strijdt voor een samenleving waarin kinderen en jongeren zich ten volle ontplooien en 
hun leven zelf in handen kunnen nemen.  

Als persverantwoordelijke van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade, ben je de eerste contactpersoon voor 
persrelaties voor de gehele organisatie. Je bouwt het persnetwerk professioneel verder uit. Je ondersteunt de 
voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad als woordvoerder van kinderen, jongeren en hun organisaties, je versterkt de 
vrijwilligers als ambassadeurs van de organisatie. Je zorgt ervoor dat de Vlaamse Jeugdraad top of mind is bij de 
pers.  

Als lid van team Vlaamse Jeugdraad, ben je verantwoordelijk voor de communicatie van de Vlaamse Jeugdraad 
en ondersteun je collega’s en vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad in alle aspecten van interne en externe 
communicatie.  

Je bent gebeten door politieke actualiteit en het maatschappelijk debat. Je werkt samen met je collega’s en jonge 
vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade om expertise, adviezen en standpunten om te zetten in 
goede opiniestukken, artikels, online communicatie en campagnes. 

Vanuit kennis, expertise, ervaring en veel goesting bouw je verder aan het succes en de ambities van De Ambrassade 

en de Vlaamse Jeugdraad. 

 Samen met de coördinator van de Vlaamse Jeugdraad bouw je rond de Vlaamse Jeugdraad een sterk merk: met 

een juiste smoel, toon en stijl. Je zorgt voor een effectief communicatiebeleid. Je vertaalt het merk in een 

krachtige huisstijl, website, social media, nieuwsbrief, publicaties, ...  

 Je volgt de politieke en maatschappelijke actualiteit op. Je legt linken naar de inhoudelijke werking van de 

Vlaamse Jeugdraad en je stuurt op basis hiervan de dagdagelijkse communicatie bij.  

 Je verzorgt de dagdagelijkse communicatie van de Vlaamse Jeugdraad. Je ondersteunt je collega’s om hier een 

actieve rol in op te nemen.  

 In samenwerking met een collega zet je de lijnen uit voor de interne communicatie van de Vlaamse Jeugdraad. 

Je waakt mee over de goede toepassing en de bijsturing hiervan.  
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 Je denkt strategisch mee na over de vertaling van adviezen, standpunten en expertise die organisatiebreed bij 

de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade worden uitgewerkt (over bvb jeugdbeleid, jongerenparticipatie, 

jeugdwerk, brede maatschappelijke thema’s vanuit de bril van kinderen, jongeren en hun organisaties). 

 Je werkt soms snel, soms creatief, soms groots, soms eenvoudig doeltreffend de juiste communicatie uit: van 

de beginfase tot het eindproduct.  

 Je hebt een goede en vlotte pen. Een opinie of een longread schrijven in samenwerking met 

beleidsmedewerkers geeft je goesting.  

 

 Je onderhoudt goede contacten met journalisten uit diverse media, als ambassadeur van de Vlaamse 

Jeugdraad, De Ambrassade en de jeugdwerksector.  

 Je organiseert jaarlijks een perslunch, workshops, etc. om de perswerking van jeugdorganisaties te 

ondersteunen. Je gaat actief op zoek naar welke kennis en vaardigheden m.b.t. pers en media je achterban 

kan versterken. 

 Je schrijft persberichten, -dossiers en opiniestukken. Je hebt sterke voelsprieten voor ‘nieuws’ binnen en 

buiten onze organisatie. Je speelt dit nieuws op het juiste moment in de juiste vorm uit.   

 Je maakt samen met een collega elke ochtend van de werkweek een ‘bundel jeugd’: een selectie 

krantenartikels over kinderen, jongeren, jeugdwerk en jeugdbeleid.  

 minstens drie jaar ervaring heeft met pers- en/of communicatiewerk 

 gedreven is om kwaliteitsvolle en professionele perscommunicatie te realiseren 

 politieke actualiteit en maatschappelijke thema’s liefst dagelijks bij het ontbijt opslorpt en analyseert 

 een uitgesproken talent heeft om een complexe boodschap in een scherpe tekst om te gieten, van opiniestuk 

tot tweet met impact 

 vlot en graag samenwerkt, zowel met naaste collega’s, jonge vrijwilligers als met de brede sector en 

beleidsmakers 

 strategisch-communicatief kan denken 

 boodschappen op maat van diverse doelgroepen kan schrijven, en aangepast aan de gebruikte kanalen 

 sterk is in het uitbouwen van persrelaties 

 collega’s kan activeren en inspireren om hun inhoudelijke expertise maximaal te delen  

 collega’s en vrijwilligers kan ondersteunen in het proces van “idee tot product” 

 uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken 

 complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in 

concrete doelstellingen 

 zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen 

 er graag ten volle voor gaat en niet terugschrikt van stressvolle periodes 

 flexibel omgaat met ad hoc taken en het prima vindt dat je ’s ochtends vaak niet kan voorspellen hoe de rest 

van de werkdag gaat verlopen 

 gek en geniaal is 
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 Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief 

 Een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2 807,92 euro bruto per maand) 

 Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit 

 Op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget 

 Een jong en gedreven team van 25 medewerkers 

 Veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie 

 Een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar 

vervoer 

 Een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie 

van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, … 

 Een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal 

De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is 

gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 

ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

 Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je op 

https://ambrassade.be/nl/vacature kan downloaden. 

 Bijkomende informatie: Dries De Smet, coördinator Vlaamse Jeugdraad, Dries.DeSmet@vlaamsejeugdraad.be, 

0485/277396. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be en www.vlaamsejeugdraad.be. 

 Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 28 oktober, 10u, aan 

ikwileenjob@ambrassade.be. 

 Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter 

voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 7 

november, tussen 16u en 21u. Hou dat moment alvast vrij. 

 Gewenste indiensttreding: zo snel mogelijk.  
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