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VACATURE MEDEWERKER MARKETING & COMMUNICATIE 

WIE ZIJN WE 

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) is vandaag de derde grootste sportfederatie in 
Vlaanderen en groepeert meer dan 130 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal 
personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, 
het aanbod voor de recreatie- en competitiesporter en de begeleiding van topsportgymnasten.  
 
Gymfed zoekt tijdelijke versterking voor haar marketing- en communicatieteam. Wil je meewerken 
aan de verdere uitbouw van het beleid van de federatie op vlak van marketing, pers en 
communicatie? Dan ben jij de persoon die we zoeken. 
 
 
TAAKOMSCHRIJVING 

Als medewerker marketing en communicatie vorm je samen met je team de motor van de federatie 
op vlak van marketing, pers en communicatie. Je hebt een prioritaire rol voor wat het interne en 
externe communicatiebeleid van de Gymnastiekfederatie betreft en staat mee in voor de uitvoering 
van de marketingstrategie van de federatie. 
 

Je werkt mee aan: 

→ Een performant intern communicatiebeleid waarbij de klemtoon ligt op een efficiënte 
communicatie binnen en tussen de teams 

→ Een extern communicatiebeleid waarbij kwaliteitsvolle informatie op het juiste moment, 
aan de juiste persoon via het juiste communicatiekanaal gebracht wordt. Je staat hierbij 
mee in voor: 

- de ontwikkeling, integratie en optimalisatie van een content marketing strategie voor de 
beoogde doelgroepen 

- het integreren van alle online kanalen bij het bieden van kwaliteitsvolle content aan onze 
clubs, leden en niet-leden 

- de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van de communicatiestrategieën voor alle grote 
projecten en events van de federatie 

- het continu meten en analyseren van de gevoerde communicatie in functie van een 
maximaal bereik 

 

→ De uitwerking van PR-acties en campagnes van de federatie ter ondersteuning en promotie 
van de sport en van grote projecten bij de beoogde doelgroepen. 
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JOUW PROFIEL 

→ Je beschikt over een goede taalvaardigheid (NL-FR-ENG) en voelt je thuis in taal en 
communicatie, zowel mondeling als geschreven. 

→ Je beschikt over een uitgebreide kennis van alle hedendaagse media- en 
communicatietechnieken en tools. 

→ Adobe programma’s Photoshop en Indesign zijn je niet vreemd. 
→ Je bent een organisatietalent, je kan de je doelen duidelijk formuleren en alle acties erop 

richten om deze te behalen. Je slaagt erin om verschillende projecten tegelijk te beheren. 
→ Je bent dynamisch, ondernemend en gedreven. 
→ Je beschikt over een creatief brein dat graag uitgedaagd wordt door nieuwe campagnes en 

producten. Je benadert elke opdracht commercieel en klantgericht. 
→ Je werkt heel zorgvuldig, bent betrouwbaar en discreet.   
→ Je bent stressbestendig, je kan het hoofd koel houden in onverwachte, stresserende 

situaties. 
→ Je werkt systematisch en resultaatsgericht. Je kan prioriteiten stellen bij het aanpakken van 

problemen.  
→ Het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen schrikt je niet af, strakke deadlines 

evenmin! 
→ Je ziet trends en ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor jouw eigen domeinen, maar 

ook voor andere teams of domeinen binnen de organisatie. 
→ Avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. 
→ Je beschikt over een bachelordiploma communicatie. 

 
 

ONS AANBOD 

→ Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng 
in een jonge en dynamische werkomgeving 

→ Flexibele werktijden 
→ Een voltijds contract voor bepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale 

voordelen  
→ Samenwerking loopt van 06.09.2021 tot en met 31.12.2023 

 
SOLLICITEREN 

Solliciteren kan tot … 
 
Delphine Gosseye 
Teamleader Marketing, pers en communicatie 
delphinegosseye@gymfed.be  


