Communicatiemedewerker – Nederlandstalig (M/V)
LM MUTPLUS.be is een dynamisch ziekenfonds, dat voornamelijk actief is op het grondgebied van de
Provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen en van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
LM MUTPLUS.be is een tweetalige, dienstverlenende organisatie met een netwerk van meer dan 60
kantoren.
De administratieve hoofdzetel is gelegen in Brussel (Koninginneplein 51/52 - Schaarbeek).
Meer informatie over onze werking en ons aanbod aan voordelen en diensten vind je op www.lm.be.
LM MUTPLUS.be is op zoek naar een gedreven, Nederlandstalige communicatiemedewerker.

Functie
Momenteel zijn we op zoek naar een communicatiemedewerker om onze dienst Publiciteit en Promotie
op onze hoofdzetel in Brussel te versterken. In deze functie sta je, samen met
je collega’s, in voor volgende taken:







De redactie van regionale content in het ledenmagazine, de digitale nieuwsbrief, de website, …
De realisatie in teamverband van folders, brochures en andere publicaties over de
dienstverlening van LM MUTPLUS.be.
De ondersteuning en optimalisatie van interne en externe communicatie-acties van ons
ziekenfonds.
De creatieve input en copywriting voor marketingcampagnes en andere initiatieven.
Websitebeheer en social media management.
Grafische vormgeving van interne, promotionele en informatieve documenten.

Profiel
-

Je beschikt over een opleiding in een communicatierichting (Bachelor of Master).
Je beschikt over een uitstekende, Nederlandse taalbeheersing, een vlotte pen en je kan
moeiteloos schakelen tussen verschillende stijlregisters naargelang het publiek en het doel.

-

Tweetaligheid is een troef. Het wordt niet verwacht dat je zelf copy in het Frans schrijft of
redigeert, maar je kan jezelf wel vnl. mondeling vlot uitdrukken in het Frans.
Je toont zin voor initiatief en denkt vooruit. Je bent enthousiast om verschillende taken te
combineren en veel bij te leren.
Je bent vertrouwd met het Microsoft Office Pakket. Kennis van CMS-systemen (bv. Sharepoint of
Drupal), InDesign en Photoshop is een must!
Grafische creativiteit is een meerwaarde.

Aanbod:
-

Contract van onbepaalde duur

-

Competitief verloningspakket

-

Maaltijdcheques

-

Tussenkomst woon- / werkverkeer

-

Groeps-en hospitalisatieverzekering

-

36-uren week in een glijdend uurrooster

-

Plaats van tewerkstelling: Brussel (Schaarbeek), in de onmiddellijke omgeving van treinstation
Brussel-Noord en metrostation Kruidtuin.

Interesse?
Mail je kandidatuur met een uitgebreid CV en motivatiebrief t.a.v. Herman Mennekens naar
job@mutplus.be

