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Communicatiemedewerker 

 
Beschrijving 

 
Als enthousiaste communicatiemedewerker bij Cycling Vlaanderen ben je verantwoordelijk 
voor de communicatie van de federatie.  

 
Takenpakket 

 
- Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het algemeen 

communicatiebeleid, communicatieplan en een optimale communicatiestrategie. Het 
opvolgen van het communicatiebudget samen met de financiële verantwoordelijke.  

- Je staat in voor de communicatie met onze leden (> 50 000) via onze website, verschillende 
sociale media en nieuwsbrieven. 

- Je staat in voor het opzetten en uitvoeren van communicatie- en marketingacties om de 
naambekendheid van Cycling Vlaanderen verder uit te dragen.  

- Je innoveert continu de digitale communicatie om zo blijvend aantrekkelijk te zijn voor 
onze verschillende doelgroepen (leden/vrijwilligers/partners/…). 

- Je beheert en onderhoudt de website en de verschillende sociale mediakanalen. Je 
onderhoudt samen met onze IT-partner de optimalisatie van de website. 

- Je volgt en monitort het bereik en de effectiviteit van de gevoerde communicatie. 
- Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van perscontacten, het opmaken en 

uitsturen van persberichten. 
- Je behartigt het positieve imago van Cycling Vlaanderen. 
- Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en het uitbreiden van onze huisstijl. 
- Je verricht redactiewerk voor ons ledenmagazine (4x/jaar) en digitale nieuwsbrief 

(2x/maand). Alsook voor andere niet-periodieke mailings (infomails, promotiemails, …).  
- Je helpt mee publicaties te ontwerpen en voert aanpassingen uit en coördineert het 

drukwerk van onze magazines (van planning, ontwerp tot verzending).  
Hierbij onderhoud je ook de adverteermogelijkheden met bestaande en nieuwe 
partners/contracten. 

- Je houdt de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen communicatie (& marketing) bij, 
zodat je deze, waar mogelijk kan implementeren in de aanpak.  

- Je bent ons eerstelijnscontact met partners en zorgt voor de opvolging qua visibiliteit. Je 
stelt een aantrekkelijk sponsordossier/mogelijkheden samen. 

- Je organiseert externe events van A tot Z (zoals beursstand op Velofollies). 
- Je bent verantwoordelijk voor het promotiemateriaal (banners, vlaggen, gadgets, ...). 
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Jouw profiel 

 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis 

van de Franse en Engelse taal zijn een pluspunt. 
- Je bent in het bezit van een diploma bachelor bedrijfsmanagement Marketing of 

Communicatiemanagement of een Master in Communicatiewetenschappen (of hiermee 
gelijkgesteld). 

- Je beschikt over een algemene softwarekennis met zeer goede kennis van het MS Office 
Pakket. 

- Ervaring met lay-outprogramma’s zoals Adobe InDesign, Adobe Illustrator en Adobe 
Photoshop.  

- Sociale media, internet, website is je 2de thuis, je kan werken o.a. met Meta Business Suite, 
Google Analytics. Kennis van SEO en SEA is een pluspunt. 

- Je kan in een team werken maar ook autonoom. Je werkt gestructureerd en nauwgezet. 
- Je bent flexibel, als communicatiemedewerker zal je ook in het weekend ingezet worden 

voor de organisatie van events en live-verslag van events via sociale media. 
- Je bent creatief, proactief en kan makkelijk het overzicht bewaren en bewaken over de 

verschillende communicatie-tools van de federatie. 
- Je bewaakt je eigen deadlines en bent stressbestendig. 
- Je bent ondernemend en hands-on, je houdt van aanpakken en bent sterk resultaat 

gedreven. 
- Als communicatiemedewerker zullen verschillende afdelingen beroep op je doen, je bent 

dus op de hoogte van de werking van de federatie (projecten, dienstverlening, events, …). 
- Affiniteit met de wielersport is een pluspunt. 
 

Cycling Vlaanderen biedt  

 
- Een voltijdse job met vast contract, in de grootste officieel erkende en gesubsidieerde 

wielerfederatie. 
- Fantastische collega’s. 
- Een aantrekkelijk verloningspakket met bijhorende extra voordelen (maaltijdcheques, 

groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld aan 100 %, eindejaarspremie 
100 %, sport- en vrijetijdskledij). 

 

Tewerkstelling 

 
Strandlaan 3 – 9000 Gent 
 

Interesse? 

 
Ben jij de kandidaat die we zoeken? Stuur dan je CV en overtuig ons met je motivatie naar 
veerle.haerinck@cycling.vlaanderen. Na een eerste selectie volgt een gesprek waarin we 
zullen peilen naar je motivatie, competenties en ervaringen. 


