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1. Algemene functieomschrijving 

 

Kringwinkel ’t Rad bevindt zich op een zeer boeiend snijpunt tussen het ecologische 

(hergebruik, duurzaamheid), economische (jawel, ook voor ons is het belangrijk om een 

goede omzet te realiseren) en sociale (tewerkstelling van ruim 200 ‘doelgroep 

medewerkers’ en zeer democratische prijzen in de zes winkels (Knokke-Heist, 

Blankenberge, Brugge Sint-Andries, Brugge Centrum, Beernem en Zedelgem).  We zijn 

op zoek naar een collega met een passie voor goede communicatie. Dit zowel intern als 

extern. Iemand die op de hoogte is van nieuwe evoluties, die ‘out of the box’ durft 

denken (en handelen…) en voeling heeft met diverse doelgroepen (medewerkers, 

klanten, stakeholders…). 

 

2. Takenpakket 

 

o De positieve ‘story telling’ vertaalt zich in een eigen identiteit en bijgevolg eigen 

communicatiestrategieën.  

 

 Opzetten van een gedragen intern communicatiebeleid: heldere 

communicatiestromen, zowel bottum-up als topdown. 

 Opzetten van een gedifferentieerd extern communicatiebeleid: 

professioneel, klantgericht en met het accent op een verbreding van de 

klantengroepen. 

 

o Communicatiestrategieën ontwikkelen (en uitvoeren) voor alle activiteiten van 

Kringwinkel ’t Rad. (ophalingen, inboedelservice, energiesnoeiers…) 

o Onderhoudt de bestaande communicatietools. (facebook, website, nieuwsbrief) 

o Staat in voor de creatie van nieuwe tools zowel op niveau van interne 

communicatie (onthaalbrochure, nieuwsbrief,…) als de externe communicatie. 

o Optimale afstemming van de verschillende communicatiekanalen offline en 

online. 

o Promotie voor alle activiteiten van het Kringloopcentrum naar externe partners. 

o Jaarlijks een activiteiten- en actieplan opmaken. 

o Stelt persberichten op en verzorgt de relaties met pers. 

o Coördinatie en organisatie van promotieacties en evenementen. 

o Verantwoordelijk voor het goed beheer van budgetten en de planning van 

campagnes en acties. 

o Onderhoudt contacten met externe leveranciers zoals drukkers, grafisch 

ontwerpers,….. 

o Verantwoordelijk voor het opmaken van o.a. het jaarverslag. 

o Stuur- en werkgroep communicatie’ bij Komosie bijwonen en opvolgen. 

 

3. Profiel 

 beschikt over een uitmuntende spreek- en schrijfvaardigheid  

 kan strategisch denken in functie van gemeenschappelijke uitstraling en imago  

 kan op een efficiënte wijze overleggen en vergaderen  

 kan verantwoordelijkheid nemen en dragen, initiatief nemen, besluitvaardig zijn  

 gericht op teamspirit, onderlinge samenwerking en netwerking  
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 enthousiasmerend, opbouwend en waarderend 

 sterk in gebruik van sociale media 

 creatief en commercieel ingesteld 
 kan met een grafisch programma werken (bv photoshop) 

 

 


