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PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER COMMUNICATIE ALGEMEEN DIRECTEUR – 50 % 

- VANAF  1 SEPTEMBER 2022 

 

 

De scholengroep Sint-Rembert zoekt een beleidsmedewerker voor de algemeen directeur met de 

klemtoon op communicatie. Het gaat om een deeltijdse betrekking (50 %) vanaf 01 september 2022 

(met eventueel starten vanaf 16 augustus 2022).  

 

Taakomschrijving: 

 

• Samen met de andere medewerker communicatie streef je naar een eigentijdse en 
performante communicatiestrategie met het oog op verbeteren, vereenvoudigen en 
stroomlijnen van de communicatie. Daarbij houd je zowel in de externe als interne 
communicatie altijd rekening met de onderwijscontext en beschikbare middelen. Een greep 
uit je takenpakket: 

▪ Up-to-date houden website van de scholengroep + hulp bij 
inschrijvingsmomenten grote activiteiten op niveau van de scholengroep 
(zoals bijvoorbeeld skireis Sint-Rembert). 

▪ Je stelt zo’n tweetal keer per maand een nieuwsbrief op voor de meer dan 
1000 werknemers van de scholengroep. Daarnaast schrijf je ook een aantal 
keer per schooljaar een externe nieuwsbrief.  

▪ Je houdt je ogen en oren open voor activiteiten van onze scholen en zorgt op 
die manier voor de nodige content op sociale media.  

▪ Je schrijft van tijd tot tijd een persbericht met nieuws uit de scholengroep.  
▪ Jaarlijks stel je het jaarverslag op aan de hand van de input van de collega’s 

uit de algemene diensten van de scholengroep.  
▪ Bij crisissituaties houd je het hoofd koel en zorg je voor crisiscommunicatie 

op maat.  
▪ Creatief ontwerp en invulling van ‘andere’ communicatiedragers (denk aan 

uitnodigingen voor evenementen).  
 

• Je hebt een adviserende rol tov de communicatiestrategie van de diverse scholen en diensten 
van de scholengroep.  
 

• Je werkt nauw samen met de algemeen directeur en haar secretariaat op het vlak van 
beleidsvoorbereidende taken: 

o Voorbereiden van documenten voor het directieteam en de participatie-organen 
o Opvolgen onderwijswetgeving en vertalen naar de toepassingen in de scholengroep 

(algemeen, personeelswetgeving, Europese aanbestedingen, vzw-wetgeving, 
fiscaliteit, sociale verkiezingen, ...) 

o Inhoudelijke voorbereiding van presentaties en projecten 
o Voorbereiden bevragingen in het kader van kwaliteitszorg  
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o ...  
 

• Je zorgt voor een duidelijke mondelinge en schriftelijke communicatie met de algemeen 
directeur, de collega’s van de algemene diensten en de diverse directies. 
 

• Je rapporteert aan de algemeen directeur.  
 

• Je organiseert en biedt ondersteuning bij evenementen en je denkt mee na over hoe scholen 
zich verbonden kunnen voelen met de scholengroep zonder dat ze daarbij hun eigenheid 
verliezen.  

 

Profiel: 

• Diploma-voorwaarde: master, met een uitgesproken interesse voor communicatie, sociale 
media en digitale toepassingen in het algemeen. Een bachelor met relevante ervaring kan ook 
in aanmerking komen.  

• Je beschikt over goede communicatievaardigheden (vooral in het Nederlands), zowel 
mondeling als schriftelijk en uitstekende analytische en grafische vaardigheden. 

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

• Je beschikt over goede administratieve en organisatorische vaardigheden. 

• Je bent vaardig met moderne media en administratieve computerprogramma’s, waaronder 
zeker excel.  Kennis van Indesign en Google Forms is een pluspunt, net als een zekere 
basiskennis in het maken en monteren van filmpjes.  

• Je bent discreet ingesteld.  
 

Het gaat om een deeltijds rooster (50 %) verspreid over de volledige werkweek met een zekere 

flexibiliteit, eventueel te combineren met een lesopdracht. Een gedeeltelijke beschikbaarheid tijdens 

de schoolvakanties is noodzakelijk. Er is wel een verlofperiode voorzien tijdens de kerst- en 

paasvakantie en tijdens de periode van het administratief verlof (min. 4 aaneensluitende weken vanaf 

11 juli).  

 

De functie loopt vanaf 1 september 2022 en wordt ingericht met BPT-uren en/of punten 

administratief personeel, gefinancierd door het departement onderwijs. De weddebarema’s zijn die 

van het departement onderwijs. Een opdracht van 10/20sten BPT-uren betekent minimaal 18/36sten 

beschikbaarheid per week voor het werk als beleidsondersteuner.  

 

 

Sollicitaties worden verwacht ten laatste op 25 mei 2022 t.a.v. de algemeen directeur: 

ann.stael@sint-rembert.be.  Daarna kan je eventueel uitgenodigd worden voor een 

sollicitatiegesprek. De beslissing valt voor eind juni.  
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