
Regionaal Landschap Rivierenland vzw   
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 
 

 
HALFTIJDSE COMMUNICATIEMEDEWERKER  

contract van bepaalde duur (6 maanden) 

 
WIE ZIJN WIJ? 
Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) is een vzw en een multidisciplinair team van 16 medewerkers actief in 23 steden en gemeenten in het 
zuidwesten van de Provincie Antwerpen. Onze werking balanceert op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, 
natuureducatie en natuurrecreatie. Hiertoe werken we samen met overheden en diverse gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond 
natuur, toerisme, landbouw en jacht) en betrekken we het brede publiek. Samen willen we een kwaliteitsvol en klimaatrobuust landschap 
ontwikkelen als duurzaam antwoord op economische en maatschappelijke uitdagingen. Om deze missie te kunnen realiseren zijn we op zoek 
naar een deeltijdse communicatiemedewerker (vervanging) m/v. 
 
JOBOMSCHRIJVING  

 je organiseert mee de promotie van de projecten van het regionaal landschap naar partners en het brede publiek in afstemming met de 
projectmedewerkers (rond de thema's natuurbehoud en landschapsherstel, streekidentiteit, natuureducatie en natuurrecreatie), van 
opstartfase tot eindfase, met oog voor doelgroepgerichtheid.  

 je gaat actief op zoek naar bestaande mogelijkheden om de activiteiten en het regionaal landschap bekend te maken. 

 je informeert en geeft communicatie-advies aan de projectverantwoordelijken: organisatie en medewerking aan publieksactiviteiten en 
vormingen, promotie activiteiten in het kader van lopende projecten van RLRL, … 

 Je actualiseert de website www.rlrl.be, schrijft teksten voor de e-nieuwsbrief, werkt mee aan brochures in samenwerking met de 
projectmedewerker(s), zorgt voor de redactie van persberichten en contacten met de pers, organiseert persmomenten, beheert het 
adressenbestand en fotodatabank... 

 je ondersteunt dagelijks tal van communicatie-acties van het regionaal landschap maar je neemt ook een aantal algemene en/of 
administratieve taken in het belang van de vzw op (verslaggeving, jaarrapportage...).  

 
PROFIEL 

 Je hebt een diploma hoger onderwijs richting communicatie / marketing of gelijkwaardig door naschoolse opleiding, bijscholing en/of 
ervaring  

 Je kan vlot met de computer overweg (MS Office) en bent vertrouwd ervaring met grafische software zoals Adobe Indesign, Photoshop 
en/of Illustrator is een vereiste. Kennis van websitebeheer is een pluspunt. 

 Je vindt het leuk om communicatiemateriaal te ontwikkelen en te verspreiden via diverse kanalen. 

 Je bent enthousiast en contactvaardig. Je bezit een grondige kennis van communicatie- en marketingtechnieken 

 Je bent communicatief zeer sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en 
zakelijk) en voelt aan wanneer welke stijl te hanteren. Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten. Je kan 
diverse doelgroepen informeren en enthousiasmeren. 

 Je hebt affiniteit met / interesse in natuur en landschap en bent bereid je in te werken in onze werkingsthema’s. 

 Je bent organisatorisch sterk en in staat om communicatieprojecten op te zetten en tot een goed einde te brengen. 

 Je neemt initiatief en je kan efficiënt, zelfstandig, planmatig en nauwgezet werken. Je kan functioneren in een klein dynamisch team, staat 
open voor verschillende meningen en bent zeer diplomatisch. 

 Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap en kan overweg met de aparte doelgroepen. Affiniteit met het 
werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland is een pluspunt. 

 Eerdere stage- of werkervaring waarbij hogervermelde aspecten aan bod kwamen, is een pluspunt. 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk) en een aantal administratieve aspecten op te 
nemen. 

 
WERKVOORWAARDEN 

 Deeltijds contract van bepaalde duur (6 maanden), gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-
werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met 
eventueel opname relevante anciënniteit). Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand 2.746,71€, 
brutoloon met 5 jaar anciënniteit 2.984,86€, 10 jaar anciënniteit €3.143,63 (indexsprong juni 2022) 

 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. 

 Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen). 
 
PRAKTISCH 

 Stuur je sollicitatiebrief en cv via mail naar ankatrien.boulanger@rlrl.be met als onderwerp ‘sollicitatie communicatiemedewerker’ en 
volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’. De vacature loopt totdat we 
een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

 Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor in Mechelen.  

 Meer informatie nodig? Mail of bel gerust naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60 (wegens vakantieperiode ben ik wel niet altijd 
bereikbaar) 

http://www.rlrl.be/
mailto:ankatrien.boulanger@rlrl.be

