Communicatiemedewerker (M/V)
Voltijds contract – contract van onbepaalde duur

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten overkoepelt de liberale ziekenfondsen over het hele
land. Als koepel van zes liberale ziekenfondsen biedt de landsbond zelf ook een aantal
aanvullende diensten aan (zoals rechtsbijstand, ledenverdediging en gezondheidspromotie), en
voert ze een nationaal communicatie- en marketingbeleid.

Functie
Momenteel zijn we op zoek naar een communicatiemedewerker om ons communicatie- en
marketingteam op onze hoofdzetel in Brussel te versterken. In deze functie sta je samen met
je collega’s in voor volgende taken:









De redactie en eindredactie van nationale en regionale content in het ledenmagazine.
De realisatie van folders, brochures, jaarverslagen en andere publicaties over de
dienstverlening van LM. Dit omvat het hele proces: planning van de productie,
budgetbeheer, overleg met interne en externe partners voor de bepaling en uitwerking
van de content, tekstuele (eind)redactie, briefing en debriefing van de grafisch
vormgever, opvolging van de levering.
De ondersteuning en optimalisatie van communicatie-acties van de 6 LM-ziekenfondsen.
Het uitbouwen en onderhouden van contacten in de pers en de redactie van
persberichten (in opdracht van de woordvoerder).
Het opstellen en uitvoeren van een crossmediaal communicatieplan over producten en
diensten van LM.
De creatieve input en copywriting voor marketingcampagnes.
Websitebeheer en social media management.

Profiel








Je beschikt minimum een bacheloropleiding in een taal - of communicatierichting
(Journalistiek, Communicatiewetenschappen, Letterkunde,…)
Je beschikt over een uitstekende taalbeheersing en kan moeiteloos schakelen tussen
verschillende stijlregisters naargelang het publiek en het doel.
Als communicatiemedewerker heb je een neus voor nieuws en verhalen en je weet die
naadloos in te passen in de content strategie van LM.
Tweetaligheid is een troef. Het wordt niet verwacht dat je zelf copy in het Frans schrijft
of redigeert, maar je kan jezelf wel vlot en duidelijk uitdrukken in het Frans, zowel
mondeling als schriftelijk.
Je toont zin voor initiatief en denkt vooruit. Je bent enthousiast om verschillende taken
te combineren en veel bij te leren.
Je bent vertrouwd met het Microsoft Office Pakket. Kennis van CMS-systemen (bv.
Sharepoint of Drupal), InDesign en Photoshop is een pluspunt.

Aanbod







Contract van onbepaalde duur
Competitief verloningspakket
Maaltijdcheques
Groeps-en hospitalisatieverzekering
36-uren week in een glijdend uurrooster
Plaats van tewerkstelling: Brussel (Elsene)

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en cv naar: Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Peter Christiaens,
Personeelsdienst, Livornostraat 25, 1050 Brussel of via e-mail: jobs@mut400.be

