CYCLO WERFT AAN

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
halftijds vervangingscontract, 3 dagen/week
11.07.2022 tot 31.12.2022

CyCLO vzw

wil zoveel mogelijk fietsen zo lang mogelijk de straat op houden. De sociale
economieonderneming herstelt niet enkel je fiets, maar leert je ook hoe dat zelf te doen en hoe
er beter zorg voor te dragen. De vzw schenkt daarnaast ongebruikte fietsen een nieuw leven en
doet ze opnieuw draaien. CyCLO sleutelt zo aan concrete antwoorden op de stedelijke
uitdagingen van mobiliteit, werk én milieu.

CyCLO telt een 70-tal medewerkers en 9 fietsateliers waarvan: 6 fietspunten, een participatief
atelier, een opleidingsatelier en een fietsendepot. De ploeg van CycloLokal treedt buiten de
ateliermuren en zet zich in voor fietsprojecten over heel de stad.

JOUW FUNCTIE
•
•
•

•
•
•

Je zorgt ervoor dat de juiste info op het juiste moment bij het doelpubliek terechtkomt.
Je bent medeverantwoordelijk voor CyCLO’s communicatiepolitiek.
Je biedt communicatieondersteuning voor alle CyCLO-activiteiten, acties en
evenementen en gebruikt daarvoor de verschillende CyCLO communicatie
instrumenten.
Je werkt samen met de hele coördinatieploeg voor de externe communicatie van
CyCLO’s diensten en projecten.
Je werkt samen met externe partners voor de uitwerking van lokale of gewestelijke
fietsprojecten.
Je rapporteert aan de coördinatrice die instaat voor CyCLO’s Partners en Projecten.

JE TAKEN
•

Je ziet erop toe dat de communicatieacties binnen de bestaande planning worden
uitgevoerd.

•

Je bent verantwoordelijk voor de website, sociale media en het drukwerk:
o Je doet updates en regelmatige publicaties voor de website en voor sociale
media in Frans, Nederlands en Engels.
o Je verzekert de redactie en de lay-out van digitale teksten, drukwerk en websitecontent.
o Je vult de beeldenbank aan.
o Je doet indien nodig beroep op een externe vertaal- of grafische dienst.
o Je waakt over een correct gebruik van de huisstijl en over de coherentie van
uitbesteedde grafische opdrachten.

•

Je bent de eerste aanspreekpersoon tussen CyCLO en de buitenwereld:
o Als eerste perscontact verwijs je intern door naar de collega met de meeste
expertise.
o Je staat mee in voor de telefonische permanentie en de behandeling van
de berichten in de algemene CyCLO-mailbox.
o Je volgt CyCLO in verschillende media op de voet.

•

Je neemt samen met andere fietsverenigingen deel aan de bijeenkomsten rond de
hoofdstedelijke fietscampagnes georganiseerd door Brussel Mobiliteit.

•

Je maakt deel uit van CyCLO’s werkgroep Interne Communicatie.

JOUW PROFIEL
•
•
•
•

•
•
•
•

Bachelor niveau en relevante ervaring in een gelijkaardige functie (minimum 2 jaar)
Tweetalig NL/FR met goede kennis van het Engels
Een vlotte pen in het Nederlands (je bent namelijk de referentiepersoon voor alle
Nederlandstalige teksten)
Kennis van het Brusselse fietslandschap
Kennis van sociale media
Kennis van Adobe, Drupal, Sharepoint en Canva is een meerwaarde
Aanpassingsvermogen en in staat zelfstandig te werken
Beschikken over het CyCLO-DNA: praktisch ingesteld, flexibel, creatief en open-minded

WIJ BIEDEN
•
•
•

Een halftijds vervangingscontract (3 dagen/week) voor bepaalde duur (van 11 juli tot
en met 31 december 2022)
Een verloning volgens CP 329.01-barema, categorie B1C, inclusief fietsvergoeding
Een dynamische, open en creatieve werkomgeving.

INTERESSE?

Stuur vóór maandag 13 juni 2022 je CV en motivatiebrief naar marie@cyclo.org t.a.v. Marie
Verkaeren.

CyCLO vzw zet zich in voor het respecteren van de antidiscriminatiewetgeving en ontwikkelt hiervoor een
diversiteitsplan. We willen dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de Brusselse samenleving in
al haar diversiteit en moedigen mensen aan te solliciteren, ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht,
leeftijd, enz. Als je voor de selectiefase voor deze functie of daarna, om eender welke reden een redelijke
aanpassing nodig hebt, aarzel dan niet om ons hierover aan te spreken.

