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VACATURE 
Medewerker interne 
communicatie (tijdelijk) 
 
 
 
Tijdelijke, voltijdse functie voor een vervanging vanaf eind augustus tot 31 december 
2020 
Niveau C1-C3 
 
Voorwaarde:  

- diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
- feeling met communicatie (ervaring of gerelateerde studies) 

 
Solliciteer uiterlijk op: zondag 16 augustus 2020 

 
Solliciteer online via www.lier.be 
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A. Wie zijn we? 
 
Bij stad en OCMW Lier zetten meer dan 600 enthousiaste medewerkers zich elke dag in voor een 
klantvriendelijke dienstverlening. Lier staat bekend als een gezellige, bruisende stad waar het voor 
elke inwoner en werknemer goed is om te leven, wonen en werken. Wat dacht je van een terrasje op 
het Zimmerplein, joggen langs de Kleine Nete of shoppen in de historische straten?  
 
Als regionale, centraal gelegen stad, bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano. Een 
fietsvergoeding en de volledige terugbetaling van openbaar vervoer maken duurzame verplaatsingen 
extra aantrekkelijk voor werknemers. Een job bij stad en OCMW Lier biedt stabiliteit en een goede 
balans tussen werk en privé. Zo hebben de meeste diensten glijdende werktijden en geniet je van een 
aantrekkelijke verlofregeling. Binnen de organisatie kan je regelmatig deelnemen aan ontspannende 
activiteiten met collega’s. 
 
Bij stad en OCMW Lier kom je steeds terecht in een afwisselende, uitdagende job met 
verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk 
waardevolle functie. 
 
Het stadsbestuur en het OCMW van Lier smolten samen tot één organisatie en werken onder een 
gemeenschappelijke algemeen directeur. 
 
We staan beslist open voor een grote verscheidenheid en selecteren enkel aan de hand van 
kwaliteiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, 
seksuele geaardheid of geloof.  
 
Meer informatie over stad en OCMW Lier vind je op www.lier.be en www.sociaalhuislier.be. 
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B. Functie 
 
Jouw plaats in onze organisatie 
 
Niveau: C1-C3 

Departement: Personeel 

Je rapporteert aan: Departementshoofd Personeel / Teamcoördinator Personeel 

 

 
 

 
Organigram stad en OCMW Lier: 
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De job in het kort 
 
Als medewerker interne communicatie ben je hét aanspreekpunt voor de interne communicatie binnen 
stad en OCMW Lier.  
 
Je screent informatie en giet die, in overleg met de betrokken leidinggevenden en medewerkers, in 
heldere interne communicatie. Daarbij weeg je steeds de geschikte kanalen af. Je beheert onder 
andere het intranet, de interne nieuwsbrief, de interne infoschermen, interne mailings, … Ook bied je 
ondersteuning bij het opmaken en verspreiden van vacatures. 
 
Daarnaast coördineer je de omschakeling naar een nieuw intranet. Je koppelt daarbij regelmatig terug 
naar de projectgroep. Je implementeert de nieuwe navigatiestructuur, kopieert teksten en gegevens, 
test het intranet en doet aanpassingen in het content management systeem. 
 
Beschik jij over een vlotte pen en goede digitale skills? Solliciteer dan ten laatste op 16 augustus.  
 
Je gaat aan de slag vanaf eind augustus tot 31 december 2020 (vervanging zwangerschap). 
 
 
 
Takenpakket 
 
Resultaatsgebied 1 
Aanspreekpunt interne communicatie: 
 

- Opmaken van teksten voor interne communicatie 
- Screenen van informatie en bepalen wat relevant is voor de interne communicatie, in overleg 

met de betrokken leidinggevenden en/of medewerkers 
- Beheer van het intranet 
- Coördinatie en opmaak van de 2-wekelijkse interne nieuwsbrief in het mailingprogramma 

Mailchimp 
- Beheer van de bestaande mailinglijsten 
- Opmaken en verspreiden van interne dienstmededelingen en het bepalen van de juiste 

kanalen (mailing, affiches, …) 
- Aanpassen programmatie van interne infoschermen in de personeelsrefters 
- Verzamelen en maken van beelden voor interne (en externe) communicatie 
- Opvolgen van de interne facebookpagina 
- Eventueel ondersteuning bij de organisatie van personeelsevenementen 

 
 
Resultaatsgebied 2 
Project nieuw intranet: 
 

- Coördinatie van de omschakeling naar een nieuw intranet tegen december 2020, in overleg 
met de projectgroep 

- Implementeren van de nieuwe navigatiestructuur in het content management systeem 
- Handmatig kopiëren van teksten en gegevens naar het nieuwe systeem 
- Testen en aanpassen van het nieuwe intranet 
- Verzamelen en verwerken van feedback van testers 

 
 
Resultaatsgebied 3 
Ondersteunen selectieprocedures: 
 

- Opmaak van infobrochures voor vacatures, zowel qua inhoud als lay-out 
- Opmaak vacatures in digitaal sollicitatieplatform 
- Publicatie en verspreiding van vacatures via verschillende interne en externe kanalen 
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Competenties 
 
Welke competenties verwachten we van jou? 
 
Algemene eigenschappen: 

- Collegialiteit en samenwerking 
- Flexibiliteit 
- Kwaliteit en nauwgezetheid 
- Klantgerichtheid 
- Organisatiebetrokkenheid 
- Integriteit 

 
Specifieke competenties voor de job:  

- Sterke digitale vaardigheden 
- Vlotte schrijf- en communicatiestijl 
- Proactieve houding 
- Zelfstandig werken 

 

 

C. Voorwaarden 

Je bent minstens houder van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs. 
 
Daarnaast heb je feeling met communicatie (in de vorm van ervaring of gerelateerde studies). 
 
 
 

D. Wat mag je verwachten? 
 
Stad en OCMW Lier bieden je een voltijdse, tijdelijke job vanaf eind augustus tot 31 december 2020. 
 
Weddeschaal C1-C3: 

- Basiswedde in trap 0: 1965,88 euro bruto/maand  
- Basiswedde in de 10de weddetrap: 2393,88 euro bruto/maand  
- Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de 

gezinstoestand.  
 
Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; 
relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.  
 
Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen: 

- Maaltijdcheques van 7 euro  
- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer 
- Fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer 
- Glijdende werkuren 
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E. Selectieprocedure 
 
De procedure voor deze tijdelijke functie bestaat uit een gesprek met de selectiecommissie, 
bestaande uit meerdere juryleden.  
 
In het gesprek wordt je profiel getoetst met de specifieke vereisten van de functie. Je wordt 
geconfronteerd met de beschrijving van één of meer situaties en/of praktijkonderwerpen die verband 
houden met de functie. Je motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het 
werkterrein worden besproken. Tijdens het gesprek bevraagt de jury ook grondig je competenties. 
 
Wanneer slaag je? 

- Om geslaagd te zijn moet je 50% van de punten behalen op het gesprek. 
- De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is, 

wordt aangesteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

F. Hoe solliciteren? 
 
Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op zondag 16 augustus 2020 
via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je 
diploma op te laden. 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie kan je terecht bij Ute Engelen, departement personeel, via tel. 03 491 68 00 
of via jobs@lier.be. 
 

 

Ga naar het sollicitatieformulier 

https://www.lier.be/Vacatures/Vacatures_stad_OCMW

