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De Fietsambassade Gent zoekt een coördinator communicatie 
 
Doet een communicatiestrategie uitwerken je bloed sneller stromen? Sta je te popelen om op te 
treden als perscontact voor De Fietsambassade? Vind je het een uitdaging om 
communicatiebudgetten te managen? En wil je bovenal samen met 80 collega’s meewerken aan de verdere 
uitbouw van Gent als dé Fietsstad van België? 
 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!  
 
De Fietsambassade Gent faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een 
herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Zo bevorderen we de overstap naar 
een betere en duurzame mobiliteit in Gent en bouwen we Gent uit tot een toonaangevende fietsstad in 
Europa. Dit doen we samen met alle belanghebbenden en met (maximale) inzet van sociale tewerkstelling. De 
Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht 
door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Luca School of Arts, Odisee 
en HoGent.  
 
Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een coördinator communicatie. 
 
 
Jouw taken 
 
- Je stelt het strategische communicatiebeleid – intern en extern - van De Fietsambassade mee op en neemt 

de leiding over de operationele vertaling ervan op korte, middellange en lange termijn.  

- Je leidt het communicatieteam en bouwt het team verder uit, staat in voor de verdeling van taken, het 

bepalen van prioriteiten in nauw overleg met de overige coördinatoren. 

- Je vertegenwoordigt de organisatie extern, o.a. als persverantwoordelijke. 

- Je voert het communicatieplan samen met je team uit.  

- Je draagt budgetverantwoordelijkheid. 

 
Profiel en competenties 
 
- Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring als communicatiemedewerker of –verantwoordelijke.  

- Je beschikt over een master, bij voorkeur communicatiewetenschappen, of gelijkaardig door ervaring. 

- Je bent een peoplemanager en kunt medewerkers coachen met oog voor hun sterktes en zwaktes.  

- Je bent gebeten door communicatie in al haar aspecten. 

- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. 

- Je werkt zowel klant- als resultaatsgericht. 

- Je denkt conceptueel en vertaalt dit in een planmatige en georganiseerde aanpak op uitvoeringsniveau. 

- Je bent een bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie. 

- Je bent organisatorisch sterk. 

- Je bent inventief en hebt frisse vernieuwende ideeën. 

- Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard. Je werkt resultaatgericht. 

- Je bent flexibel ingesteld. 

- Je hebt een groot probleemoplossend vermogen. 

- Een pluspunt is dat je affiniteit hebt met duurzame mobiliteit en meer specifiek fietsen. 

- Affiniteit met de wetgeving op de overheidsopdrachten is een pluspunt. 
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Loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
- Voltijdse (of 4/5de) aanstelling  van onbepaalde duur 

- Verloning op schaalniveau A1-A3 met inachtneming relevante anciënniteit (bruto maandloon bij 0j. 

anciënniteit 3.107.98€) 

- Maaltijdcheques, fietsvergoeding of woon-werkfiets, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 dagen verlof 

- Je bent bereid om sporadisch avond- en weekendwerk te verrichten 

 
Uiterste datum om zich kandidaat te stellen: 19/01/2020 
Selectieprocedure 

1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief  

2. Schriftelijke proef met mondelinge toelichting op 30/01/2020 

3. Sollicitatiegesprek op 06/02/2020 

 
Solliciteren: stuur je motivatiebrief en CV door naar sollicitatie.defietsambassade@stad.gent 
Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Koen Van Overmeiren (vanaf maandag 
6 januari 2020 via koen.vanovermeiren@stad.gent) 
 
 
De Fietsambassade is geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of 
nationaliteit. 
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