
 
 
 

 
Kom jij onze communicatie en marketing versterken? 

 
 
Cultuurloket geeft zakelijk advies aan de cultuursector. De sector is uitermate hard getroffen 
door de coronacrisis. Het is nu, meer dan ooit, belangrijk om de juiste informatie bij de juiste 
mensen te krijgen. Daarom werven we een communicatiemedewerker aan.  

 
Functieomschrijving  

Je wordt de rechterhand van onze communicatie- en marketingverantwoordelijke. 
Samen zetten jullie Cultuurloket op de kaart en bouwen jullie een levendige community 
rond zakelijke thema’s.  

• Je brainstormt mee over onze communicatiestrategie zodat we de juiste 
boodschap bij de juiste mensen krijgen.  

• Je vertaalt complexe materie in leesbare en wervende teksten op maat van 
onze doelgroep.  

• Je beheert onze website, houdt onze social media levendig, verstuurt 
nieuwsbrieven en maakt een succes van onze webinars.  

• Je hebt een vlotte pen, grafische skills en out of the box ideeën. Je spreekt de 
taal van onze doelgroep en bewaakt onze visuele identiteit.  

• Je werkt samen met onze websitebouwer, ons communicatiebureau en 
copywriters.  

 
 
Wie ben jij?  
 

• Je hebt een hart voor cultuur en een neus voor ondernemen. Je hebt voeling 
met de brede cultuursector en wil je rol spelen om die sector naar een nog 
hoger niveau te tillen.  

• Je noemt jezelf, zonder schroom, een digital native. Je weet het Facebook-
algoritme als geen ander te bespelen, SEO is your middlename en je bekijkt de 
wereld door een Instagram-filter. Je volgt geen trends, je maakt ze mee vanop 
de eerste lijn.  

• Je tenen gaan krullen van dt-fouten en ingewikkelde zinsconstructies. Je 
schrijft vlotte en begrijpbare teksten.  

• Kan je ook overweg met grafische en video-editing software? Dat is een 
enorme bonus! 

• We hoeven je handje niet vast te houden. Je neemt initiatief en draagt de 
verantwoordelijkheid over je eigen projecten. Maar je bent ook geen 
einzelgänger. Je schaart je achter onze missie en visie en je werkt constructief 
samen.  

• Je werkt flexibel en je bent leergierig.  
• No time to waste! Je kan zo snel mogelijk starten.  



 
 
 
 
 
Wat biedt Cultuurloket?  

• Cultuurloket biedt je een voltijds contract van bepaalde duur voor 6 maanden 
(mogelijkheid tot verlenging) aan een marktconforme verloning met extralegale 
voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-
werkverkeer).  

• Je krijgt een uitdagende en afwisselende job in een boeiende sector.  
• Je komt terecht in een divers team met één gemeenschappelijke passie: 

ondernemen in cultuur.  
• Ons vernieuwde kantoor bevindt zich in hartje Brussel, maar je werkt minstens 

voor de helft van de tijd van thuis uit.  

 
Heb je interesse?  

Stuur je motivatiebrief met c.v. voor 13 juli naar karel-jan@cultuurloket.be. 
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met Karel-Jan Meert: karel-jan@cultuurloket.be of 
0486 280 190.  

 
 
Cultuurloket hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer en 
selecteert enkel op basis van kwaliteiten en talenten.  
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