
 
EXPERT COMMUNICATIE 

 VACATURE 

 
1. WIE ZIJN WIJ? 

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren is de sociale huur- 

en koopmarkt. Hierdoor krijgen de meest kwetsbaren in onze samenleving een goede woning 

tegen een betaalbare prijs én met woonzekerheid. Onze organisatie beheert op heden een 

2200-tal wooneenheden in verhuur met een grote variatie aan studio’s, appartementen, 

huizen in de ruime regio rond Aalst. Op jaarbasis verkopen wij een 50-tal wooneenheden op 

de sociale markt. Ook bieden wij sociale leningen aan. Graag willen wij deze positieve taak 

ook op een positieve manier in de markt zetten. Graag willen wij onze kwalitatieve werking 

verhogen zowel intern als extern via hedendaagse marketingtechnieken en dit ook zo kenbaar 

te maken aan ons ruim (potentieel) publiek. Daarom gaan wij op zoek naar jou!? 

2. TAKENPAKKET 

 Beheer van de website: aanpassingen, creaties, linken met software integreren en in 

stand houden. 

 Beheer sociale media: integratie sociale media in de werking van de maatschappij. 

 Integratie van hedendaagse communicatiekanalen in de werking van onze 

maatschappij. 

 Opmaak maandelijkse nieuwsbrief en verspreiding ervan onder de belangengroepen. 

 Algemene marketing en communicatie: in de markt zetten van nieuwe projecten, 

opmaak persartikels en verspreiding. 

 Opmaak en onderhouden professionele beelddatabank van ons patrimonium. 

 Ondersteuning van onze huurbegeleiders in het opzetten van een structureel 

(marketing)plan om buurtinitiatieven te stimuleren. 

 Integratie, optimalisatie en ondersteunen van digitalisatie in onze maatschappij. 

 Uitwerken van tevredenheidsenquetes, bevraging bij doelpubliek en verwerken van de 

resultaten. 

 Stroomlijnen en optimaliseren van de interne communicatiestromen in samenwerking 

met HR. 



3. PROFIEL:  

 Je bent in het bezit van een Bachelor of Master diploma in marketing en 

communicatie of aanverwant. 

 Je hebt een eerste relevante werkervaring achter de rug van minstens vijf jaar die je 

kan ondersteunen om deze job zelfstandig uit te voeren. 

 Je bent bekend met de hedendaagse communicatiemiddelen en sociale media. Je bent 

op de hoogte van en geïnteresseerd in de nieuwste trends op de markt en hun 

professionele toepassing. 

 Kennis IT (hard- en/of software) is een pluspunt. 

 Je kan goed bemiddelen, linken leggen, afdelingen verbinden. 

 Je bent een goede communicator, vriendelijk en sociaal ingesteld. 

4. WIJ BIEDEN 

 Een vaste, voltijdse tewerkstelling bij onze maatschappij, 36uren per week. Maandag 

tem donderdag van 8u tot 16u30, op vrijdag van 8u tot 12u.  

 Verloning volgens de barema’s B van de Vlaamse Overheid aangevuld met, 

maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, vakantiegeld,13de maand. 

 De mogelijkheid tot het volgen van relevante opleiding op maat van je job. 

 Tewerkstelling in onze recent vernieuwde kantoren hartje Aalst, ondergrondse 

parking voorzien. 

 Je kom terecht in en groep van een 20tal collega’s verdeeld in volgende afdelingen: 

huur, koop en technische dienst en ondersteunende diensten. 

 

Spreekt deze functie jou aan? Bezorg ons jouw cv met motivatiebrief per e-mail t.a.v. Evelien 

Bogaert via jobs@shmdenderstreek.be, en dit uiterlijk 31/01/2020. 

 

De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Op basis hiervan zullen een 

aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor. 
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