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VACATURE COMMUNICATIEMEDEWERKER 
3/4de vervangingscontract tot mei 2024 (28,5u/week)  

Werken in Emiliani  

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend op 

zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke 

beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen met de cliënten en hun 

netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op vlak van wonen, werken en vrije 

tijd…  Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan doelen die we samen vooropstellen. 

Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel cliënten als medewerkers 

voorop staat. Om dat doel te bereiken is samenwerking en dialoog heel belangrijk. Samen 

kan je meer bereiken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. 

 

Werken als communicatiemedewerker 

220 cliënten en hun netwerken, 320 medewerkers, één organisatie, diverse 

samenwerkingsverbanden en buurten waarbinnen Emiliani opereert. Het leven in en rond 

Emiliani is een bron van verhalen. Ben jij degene die deze verhalen onder de aandacht 

brengt? Hierdoor nieuwe cliënten en toekomstige medewerkers warm maakt voor Emiliani? 

Die de huidige cliënten en medewerkers informeert?  

Een communicatiebeleid uitbouwen dat onze werking ondersteunt, is dus jouw opdracht! 

Zowel aandacht voor de interne als de externe communicatie. Zowel aandacht voor wat is, 

als wat komt en wat we dromen. 

Jij bent creatief, correct, zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief en sociale 

media zijn jouw natuurlijk habitat. Overtuig ons van deze en meer vaardigheden én wordt 

onze communicatiemedewerker. 

Daarnaast ben je ook back-up voor het directiesecretariaat. Samen met je collega van het 

directiesecretariaat sta je in voor het agendabeheer van de directeur, maken van 

verslagen… Hierbij is het belangrijk dat discretie je tweede natuur is. 

Wat verwachten we van jou?  

 Je hebt een bachelor diploma in de richting communicatie (of je kan ons overtuigen 

aan de hand van jouw relevante ervaring). 

 Je hebt sterke communicatieve vaardigheden  

 Je bent IT-vaardig en hebt een grondige kennis van het gebruik van de toepassingen 

Office 365 en sociale media 

 Je bent vertrouwd met grafische vormgeving 



 

 Emiliani

      Samen sterk in ondersteuning

 

Emiliani 

      Samen sterk in ondersteuning 

 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt een streepje voor als de sector voor personen met een beperking geen 

onbekende wereld is voor jou. 

 

Wat kan jij van ons verwachten?  

 3/4de contract van bepaalde duur (vervangingscontract tot mei 2024); 

 Startdatum: 01/03/2023 

 Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie  

 Een aangename werksfeer en ondersteuning door een warm en enthousiast team 

 Een groot aanbod aan vorming en coaching  

 Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor 

woon-werkverkeer wordt terugbetaald. Of je komt met de fiets en ontvangt een 

aantrekkelijke fietsvergoeding (0,27 euro/km). 

 

Interesse in deze job? 

Voor meer informatie kan je terecht bij Lut Van de Vijver, algemeen directeur, via het 
algemeen telefoonnummer 09 348 17 39.  

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 1/03/2023 te bezorgen aan Lut Van de 
Vijver via info@emiliani.be, met vermelding van volgende referentie: … 
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