
L&D communicatie- en marketingverantwoordelijke 
 

Functiebeschrijving 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de VOV-website: 
• Je beschikt over een vlotte pen, of in ieder geval over voldoende kennis, om 

de VOV-website van relevante content (tekst, video, beelden,...) te 
voorzien; 

• Je gaat actief te rade bij VOV-leden en -partners op zoek naar geschikte 
content voor de website; 

• Je vindt je weg in tweets en hashtags gemakkelijk; 
• Je houdt de VOV-content en je eigen kennis up-to-date, door middel van o.a. 

sociale media. Je bent social aangelegd zowel online als offline.  
Dit betekent dat: 

• je de VOV-content opvolgt door nieuwsbrieven, uitnodigingen, evaluaties, 
ed. uit te sturen en deze communicaties omtovert in nieuwe content; 

• je initieert, trekt en ondersteunt vanuit je expertise verschillende (ESF-) 
projecten en lerende netwerken; 

• je begeleidt als VOV-teamlid deelnemers tijdens VOV-events of eventuele 
delegaties op externe (internationale) events en vertaalt jouw of de ervaring 
van deelnemers naar content. 

• Je draagt bij aan de organisatie van onze VOV-activiteiten. Dat betekent 
meedenken over eventuele invulling, sprekers en locaties voor VOV-
evenementen, maar vooral het opvolgen van de communicatie in aanloop naar, 
tijdens en na afloop van een event. 

• Je belichaamt met de andere teamleden het DNA van VOV omdat we een 
zelfsturend team zijn. Met andere woorden: je bent mede-
eindverantwoordelijke voor de VOV-werking. Dat houdt als L&D communicatie 
en marketingverantwoordelijke in dat je meedenkt over mogelijke evoluties, 
kansen en verbeterpunten van de organisatie. Je netwerkt en treedt op als 
aanspreekpunt voor VOV-leden, partners, sponsors en -volgers. 

 

Profiel 
 

• Je hebt uitstekende kennis van het Nederlands. 
• Je hebt werkervaring binnen L&D.  
• Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied van 

leren en ontwikkelen en hoe VOV daar als vereniging goed op kan inspelen. 



• VOV is een gemotiveerd zelfsturend team waarin zelfstandigheid een absolute 
must is. 

• Je bent een netwerker en je wil dit netwerk graag laten groeien. 
• Je ziet overal een uitdaging in. 
• Je bent bereid om deeltijds te werken. 
 

Aanbod 
 

• Marktconforme verloning, inclusief diverse extralegale voordelen. 
• Flexibele werktijden, veel aandacht voor work-life-balans. 
• Alle kansen om je verder te ontwikkelen. 
• Mogelijkheid om een organisatie in verandering vorm te geven. 
• Fijne en sportieve collega's met veel kennis. 
 

Solliciteren 
 

Stuur je motivatie en je CV naar marjolijn@vov.be en overtuig ons van jouw topkwaliteiten 

om ons team te versterken. 
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