
 

Mobiel 21 werft aan  

Gezocht: een allround communicatiespecialist met verkooptalent 

(M/V/X) 

Taakomschrijving 

Mobiel 21 is op zoek naar een gedreven allround communicatiespecialist met verkooptalent. Als 

communicatie-expert bedenk je creatieve en vernieuwende concepten voor onze projecten en onze 

organisatie. Je speelt daarmee een belangrijke rol bij de externe communicatie van de organisatie en 

werkt nauw samen met onze communicatieverantwoordelijke en projectleiders. Daarnaast heb je 

aanleg voor het aan de man/vrouw brengen van het aanbod van Mobiel 21 en heb je een neus voor 

het uitpuren van nieuwe producten.  

- Je bent verantwoordelijk voor de externe communicatie van Mobiel 21 en zijn projecten.  

- Je beheert de contentkalender en gebruikt de verschillende communicatiekanalen op een 

doordachte en strategische manier (website, nieuwsbrief, sociale media). 

- Je leest elk artikel/elke tekst met een kritische blik en vraagt de auteur om verduidelijking als 

dat nodig is. Je laat geen stukken passeren die journalistiek onvoldoende zijn. 

- Je adviseert het team over mogelijke marketingtools en aanpak voor verschillende projecten. 

- Je werkt zelfstandig, maar bent tegelijk een teamplayer.  

- Je begeleidt collega’s op een professionele manier bij de uitwerking van nieuwe campagnes, 

implementatie van marketing, communicatiestrategieën en het aanboren van nieuwe 

mediatechnieken voor nationale en Europese projecten. Je bent van begin tot eind betrokken 

bij het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van de communicatieconcepten voor de 

organisatie.  

- Je adviseert het Mobiel 21-team om via specifieke marketing- en communicatietechnieken de 

bekendheid van Mobiel 21 en zijn producten en diensten te vergroten.  

- …. 

Profiel  

- Je hebt ervaring in of sterke affiniteit met communicatie en/of marketing en/of journalistiek. 

- Je kent je taal en hebt zelf een vlotte pen. 

- Je beseft dat de presentatie van informatie vaak even belangrijk is als de informatie zelf. 

- Je communiceert duidelijk, ook naar teamleden en leidinggevenden. 

- Je kent en beheerst verschillende communicatiemedia (zeker ook sociale media) en kiest de 

meest geschikte voor een eigentijdse en aan de organisatie aangepaste strategie.  

- Vlot kunnen schrijven in het Engels en Frans is een meerwaarde. 

- Kennis van grafische en/of videosoftware is een meerwaarde. 

- Je kan je vinden in onze missie en visie. 

  



 

 

Aanbod 

- Werken in een dynamisch team dat op basis van enthousiasme en een uitgesproken missie en 

visie eigen nieuws onthult en projectresultaten bekendmaakt. 

- Onmiddellijke indiensttreding in een boeiende werkomgeving. 

- Plaats van tewerkstelling in het centrum van Leuven, een karakteristiek gebouw op 

wandelafstand van het station. 

- Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen (salaris conform barema’s PC329, 4 extra 

verlofdagen, maaltijdcheques, representatievergoeding, eindejaarspremie, 

pensioenverzekering, terugbetaling openbaar vervoer of fietsvergoeding, flexibel uurrooster, 

thuiswerken mogelijk na 1 jaar dienst). 

 

Is dit een job voor jou? 

Stuur voor 11 april een gemotiveerde brief (max. één A4) en je cv naar Mobiel 21 vzw, t.a.v. Elke 

Bossaert, Vital Decosterstraat 67A / 0101, 3000 Leuven, of via e-mail naar 

katleen.stroombergen@mobiel21.be  

mailto:katleen.stroombergen@mobiel21.be

