
 

 

 
Communicatie medewerker VIVA-SSV  
Deeltijds contract - onbepaalde duur 
 
VIVA-SVV vzw streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun dagelijks 

leven. Voor de provincie Oost-Vlaanderen zijn we op zoek naar een medewerker met een hart 

voor de doelgroep, een vlotte pen en interesse in promo, communicatie en sociale media.  

Je functie  
 

· Je stelt de promo en communicatie plannen op 
· Je bent de contactpersoon in de redactievergadering  
· Je beheert onze sociale media, e-nieuwsbrieven en schrijft voor ons magazine 

en website 
· Je denkt en werkt mee het activiteitenprogramma uit en biedt ondersteuning 

bij acties, projecten en campagnes 
· Je begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en groepen met hun sociale media, 

promo en communicatie 
· Je schrijft artikels, blogberichten, Facebook-berichten, communicatie naar de 

vrijwilligers,…  
· Je ondersteunt het team met hun promo en communicatie  
· Je maakt deel uit van het team van VIVA-SVV Oost-Vlaanderen dat de 

jaarplanning opmaakt en uitvoert. 
· Je ondersteunt andere leden van het team bij het opstarten van nieuw groepen  
· Je werkt mee regionale activiteiten uit en ondersteunt het team bij de 

organisatie en/of begeleiding hiervan. 
· Je zorgt voor administratieve opvolging waar nodig  

 

Je profiel 
 

· Je bent bij voorkeur het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig door 
ervaring in de socioculturele sector. 

· Ervaring met social marketing, vrijwilligerswerk of sociocultureel werk is een 
pluspunt. 

· Je hebt voeling met thema’s die behoren tot de leefwereld van vrouwen tussen 
25 en 55 jaar en streeft naar gelijke kansen voor en solidariteit tussen alle 
vrouwen. 

· Je bent enthousiast en gemotiveerd en kan dit overbrengen naar anderen. 
· Je hebt kennis van promo, communicatie en sociale media. 
· Je hebt een vlotte pen. 
· Je kan goed luisteren, inleven in het verhaal en geloven in de kracht van jonge 

vrouwen. 
· Je hebt zeer sterke communicatieve vaardigheden. 
· Je bent creatief. 
· Je kan zowel zelfstandig aan de slag als in teamverband werken. 
· Je bent flexibel: bereid tot avond- en weekendwerk. 
· Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 Je werkomgeving 
 
VIVA-SVV vzw streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun 
dagelijks leven. Als maatschappijkritische vereniging strijden voor een hedendaags, 
solidair en inclusief feminisme waarin iedereen zich thuis voelt, vrouwen, mannen, 
rijk, arm, ziek en gezond … 
 
Met activiteiten, acties en campagnes rond relaties, seksualiteit, ouderschap, geweld, 
menstruatiearmoede, emotionele arbeid en mentaal welzijn, verbindt VIVA-SVV vrouwen 
rond thema’s uit hun leefwereld. Door hen te verenigen, versterken we hen in zowel hun 
dagelijks leven als in hun maatschappelijke positie. 
 
We bouwen aan een samenleving waar alle vrouwen zich goed in hun vel voelen en 
onbeschaamd zichzelf kunnen zijn. 
 

Ons aanbod 
 

· Een deeltijdse job van 18u van onbepaalde duur. Dagdelen te bespreken en 
telewerk mogelijk. 

· Ruimte om nieuwe en creatieve ideeën te realiseren. 
· Gevarieerd werk met vele contactmogelijkheden. 
· Mogelijkheden om professionele kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. 
· Loon conform barema B1C PC 329.01, aangevuld met o.a. maaltijdcheques en 

gratis woon-werkverkeer. 
· VIVA-SVV Oost-Vlaanderen is gelegen in Zwijnaarde. 

 

Interesse?  

 

Solliciteren doe je via onze jobsite, uiterlijk op 01/06/2021. 
Surf hiervoor naar https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/vacatures/-communicatie-
medewerker-vrouwenvereniging 
Lukt het uploaden van je cv en motivatiebrief niet? 

Stuur je cv en motivatiebrief door naar vorming.selectie@socmut.be.  
 

Selectieprocedure? 
 

Op basis van je motivatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. De geselecteerden 
worden telefonisch uitgenodigd vanaf 9/06/2021. De selectie vindt plaats op 
15/06/2021 of 16/06/2021. Op basis van de eerste selectieronde volgt er nog een jury 
op 22/06/2021. Indiensttreding: in overleg en zo snel mogelijk. 
 

Meer info? 
 

Wens je meer info over de vacature? Je kan altijd terecht bij: jutah.clarys@viva-svv.be. 
 
www.viva-svv.be 
Facebook : Viva-SVV Oost-Vlaanderen  
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