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De Fietsambassade Gent zoekt een medewerker digitale 
communicatie 
 
 
Ben jij de ideale kandidaat om de communicatie van De Fietsambassade naar een hoger niveau te tillen? Ben je 
gebeten door digitale communicatie? Bruis je van de creatieve ideeën? Weet je van aanpakken en kan je 
overtuigend communiceren in woord en beeld? Lees dan zeker verder! 
 
De Fietsambassade Gent faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een 
herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Samen met onze partners bouwen 
we Gent verder uit tot toonaangevende fietsstad. Dit doen we door elke dag in te zetten op fietsverhuur, 
fietsherstel en fietsparkeren in Gent, mét sociale tewerkstelling. Maar ook het stimuleren van de Gentse 
fietscultuur en het opzetten van innovatieve projecten behoren tot onze corebusiness.  
 
De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mee 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 medewerker digitale communicatie. 
 
 
Jouw taken 
 
- Sociale media zijn je speelterrein. Je blinkt uit in het bedenken van originele concepten voor de 

verschillende sociale mediakanalen. Je beheert de contentplanning en voert deze uit. Je gaat op pad om 

foto- en videomateriaal te verzamelen en creëert overtuigende posts van A tot Z. 

- Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Je schrijft vlotte en duidelijke webteksten. Je kent 

de principes van een gebruiksvriendelijke website en van SEO en past deze toe in de praktijk.  

- Je analyseert de prestaties op de verschillende online kanalen, bepaalt KPI’s, voert A/B-tests uit en stelt op 

basis hiervan verbeteringen voor op gebied van bezoekersaantallen, conversie, interactie … 

- Je maakt deel uit van het communicatieteam van De Fietsambassade. Je werkt mee aan onze campagnes 

en projecten. Je staat je mee in voor aanwezigheid van De Fietsambassade Gent op evenementen. Voor de 

projecten waar jij binnen het team verantwoordelijkheid voor draagt, ben je aanspreekpunt voor alle 

aspecten van de communicatie – niet enkel het digitale. 

- Je denkt mee over de algemene communicatiedoelstellingen en brengt deze samen met je collega’s in de 

praktijk. 

Profiel en competenties 
 
- Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring. 

- Je beschikt minimaal over een professionele bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring. 

- Je hebt een vlotte pen en gevoel voor overtuigende communicatie. 

- Je bent inventief en creatief, en maakt wilde ideeën ook waar. 

- Je bent vertrouwd met het beheren van een website en van sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, 

Linkedin), zowel op vlak van content creatie als rapportering. 

- Je hebt een basiskennis van grafische vormgeving en videomontage, en bent in staat om zelf visuals en 

video’s te maken conform de huisstijl. 

- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. Kennis van Frans, Duits en/of Spaans zijn een pluspunt. 

- Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend 

vermogen. 

- Je kan visie en strategie vertalen naar concrete acties op uitvoeringsniveau. 
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- Je bent een bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie. 

- Je bent flexibel ingesteld. 

- Affiniteit met duurzame mobiliteit en meer specifiek fietsen is een pluspunt. 

 

Loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
- Voltijdse (of 4/5de) aanstelling  van onbepaalde duur 

- Verloning op schaalniveau B1-B3 met inachtneming relevante anciënniteit (bruto maandloon bij 2 jaar 

anciënniteit 2.582,48€) 

- 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: 17/05/2020 
 
Selectieprocedure 

1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief  

2. Schriftelijke proef op 28 mei met mondelinge toelichting op 29 mei 

3. Sollicitatiegesprek op  4 juni 

 

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 Karen Scheire (via 
karen.scheire@stad.gent). 
 
 

De Fietsambassade is geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of 
nationaliteit. 
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