Gezocht: Deeltijds Communicatie- en
organisatietalent
Pro Natura zoekt een enthousiaste collega om onze boodschap nog verder te verspreiden! Heb jij
goesting om je handen uit de mouwen te steken? Stel je dan vandaag nog kandidaat voor deze
bijzonder boeiende job!
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 180 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel
en Vilvoorde. Al meer dan 25 jaar zorgen wij voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd
nieuwe kansen jobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en
bieden we tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden in het
gewone arbeidscircuit.

DE JOB




Uitvoering van communicatiebeleid: praktische organisatie van events en beursstands,
opmaak en verspreiding nieuwsbrief, voeden van intern communicatieplatform, beheer
sociale media accounts, beheer website, bestellen van drukwerk & visualisaties,
voorbereiden van presentaties, uitsturen van tevredenheidsenquête,…
Administratieve ondersteuning HR: verspreiding van vacatureberichten, opvolgen
loonsubsidies, …

JOUW PROFIEL









Je communiceert helder en correct in het NL, zowel mondeling als schriftelijk. Wie sterk is in
FR en/of ENG heeft een streepje voor.
Je werkt vlot met Word, Excel en Powerpoint
Je bent een digital native
Organisatie van events zit je in het bloed
Je bent een oplossingsgerichte doorzetter met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid
Je kan vlot samenwerken met andere mensen (o.a. je toffe collega’s), maar je kan eveneens
zelfstandig werken en zelf initiatief nemen;
Je werkt ordelijk en respecteert deadlines;
Je hebt bij voorkeur een diploma hoger onderwijs (vb bachelor office management;
bedrijfscommunicatie; …)

ONS AANBOD
Je komt terecht in een gepassioneerd team dat zich onderscheidt door haar zin voor innovatie en
duurzaamheid.
Pro Natura biedt:
 een deeltijds contract van onbepaalde duur (halftijds, 3/5 of 4/5)
 een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen (GSM, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques…)
 een afwisselende functie met zin voor verantwoordelijkheid
 ruimte om permanent te groeien, ondersteund door gerichte opleiding en coaching
 een hardwerkend en leuk jong team staat voor je klaar (en vice versa)
 onmiddellijke indiensttreding
 Tewerkstelling in Vilvoorde of Pamel

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

INTERESSE?
Stuur je CV en een korte motivatiebrief voor 12/02/2021 naar johan.debeule@pronatura.be
Tel :

0475/57.41.26

