
Communicatiemedewerker (m/v/x) - 60% (80% 
bespreekbaar)

Viva  Salud  strijdt  voor  het  recht  op  gezondheid  en  soevereine  ontwikkeling.  Daarom
ondersteunen we de uitbouw van sterke sociale bewegingen die strijden voor het recht op
gezondheid in de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo en elders. In België
steunen we hun politieke strijd met acties, campagnes en internationale netwerking. Zo willen
we, samen met de sociale bewegingen, mensen mobiliseren om het Belgische en Europese
beleid  om  te  buigen  tegen  uitbuiting  en  onderdrukking,  ten  gunste  van  het  recht  op
gezondheid wereldwijd.

Functie

Als communicatiemedewerker bij Viva Salud zet je alles in om de strijd van sociale
bewegingen voor het recht op gezondheid kracht bij te zetten. Je volgt nieuwsgierig
wat  leeft  bij  onze  vrijwilligers,  schenkers,  partners  en  de  sociale  bewegingen  en
netwerken waarmee we samenwerken. Zo weet je perfect via welk kanaal en in welke
vorm je boodschap aanslaat. Je houdt van afwisseling in je werk en probeert graag
nieuwe ideeën en tools uit. 
Je komt terecht in een gedreven team waarin je nauw samenwerkt met de andere
leden van het team ‘beleid en campagne’ en met de medewerk(st)er fondsenwerving
die mede verantwoordelijk is voor sociale media en het werken met geëngageerde
vrijwilligers. 
Je rapporteert aan de coördinator/coordinatrice van het team ‘beleid en campagne’. 

Taken

• je  stelt  een communicatieplan op in  functie  van  de doelstellingen van  de
organisatie (campagne, beleid, fondsenwerving, netwerken, vrijwilligers, …).

• je bent verantwoordelijk voor de algemene communicatie:
◦ je staat in voor de ontwikkeling van beeldmateriaal en bewaakt de huisstijl
◦ je  bewaakt  de  kwaliteit  van  redactionele  bijdragen  en  vertalingen,

verzorgt eindredactie en je schrijft ook zelf bijdragen voor online en offline
communicatie

• je  ontwikkelt  een  communicatiestrategie  voor  onze  sociale  netwerken  en
zorgt  ervoor  dat  deze  wordt  uitgevoerd  samen  met  de  medewerker
verantwoordelijk voor de sociale media.

• je volgt onze periodieke publicaties (driemaandelijks magazine, jaarverslag,
maandelijkse elektronische nieuwsbrief)  op van A tot  Z:  planning, redactie
van artikels, opvolgen van vertalingen, fotoselectie, lay-out en verzending 

• je  vertegenwoordigt  Viva  Salud  op overlegmomenten  van
communicatiemedewerkers in de sector

• je  beheert  de  website:  je  publiceert  bijdragen,  onderhoudt  bestaande
pagina’s, zorgt dat de bronvermelding op punt staat en volgt de statistieken
op



• je bent verantwoordelijk voor ons visueel beleid: 
◦ je beheert onze foto- en video databank
◦ je denkt graag na over ideeën om nieuw en kwalitatief foto- en 

videomateriaal te ontwikkelen en schakelt daarvoor vrijwilligers of 
professionele medewerkers in

◦ je bewerkt zelf ook af en toe foto- en videomateriaal 

Profiel

• je hebt een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting
• je hebt minimum 3 jaar relevante ervaring 
• je bent contactvaardig en sociaal
• je bent flexibel, kritisch, analytisch, nauwkeurig, leergierig, creatief
• je werkt vlot zelfstandig en in team 
• je plant goed en kan vlot werken met deadlines
• je neemt graag verantwoordelijkheid en werkt planmatig en resultaatgericht
• je beschikt over de nodige vaardigheden met algemene computerprogramma’s

(tekstverwerking, spreadsheets, enz.)
• kennis van CMS en SEO-systemen, foto- en videosoftware zijn een pluspunt
• je spreekt en schrijft vloeiend en correct Frans of Nederlands en beheerst de

andere landstaal en het Engels goed.
• je hebt een geëngageerde houding met een hart voor internationale solidariteit
• je kan je vinden in de visie en missie van Viva Salud

Aanbod

• Contract (60%) voor onbepaalde duur (80% eventueel mogelijk)
• Indiensttreding in de loop van augustus
• je  komt  terecht  in  een  enthousiast  team  en  een  flexibele  en  uitdagende

werkomgeving  met  ruimte  om  creatieve  ideeën  te  realiseren  in  een
internationaal kader

• mogelijkheid tot vorming
• mogelijkheid tot gedeeltelijk telewerk
• loon- en arbeidsvoorwaarden B1c volgens PC 329.01
• volledige vergoeding van woon-werkverkeer
• Je talent  is  belangrijk  dan  je  afkomst,  leeftijd,  geslacht,  genderidentiteit,

genderexpressie of seksuele geaardheid

Geïnteresseerd in deze job?

Stuur  je  gemotiveerde  sollicitatiebrief  en  cv voor  10  juli  2022  naar
vacatures  @vivasalud.be   
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