
  

 

VACATURE  
Communicatiespecialist 

 
BAF, het Brabants Apothekers Forum, is de beroepsvereniging van en voor Vlaams-Brabantse 
huisapothekers en hun team.  

Als beroepsvereniging willen wij de huisapotheker ondersteunen in zijn beroep en zijn onderneming, 
met een breed aanbod aan diensten. We willen tegelijk een voortrekkersrol spelen in de vernieuwing 
van het beroep huisapotheker: we werken mee aan innovatieve projecten, zoeken met leden naar 
nieuwe businessmodellen en zetten samenwerkingen met hen op.  
 
Een up-to-date communicatie is cruciaal in onze werking, om onze leden elke dag te verbinden met 
de evoluties in de sector en de maatschappij.  
 
In alles wat we doen, staan wij voor samenwerking, kwaliteit, duurzaamheid en openheid.  

 
Jouw functie  

 Je professionaliseert de dienst communicatie 
o Je ontwerpt en implementeert een strategisch communicatieplan 
o Samen met een externe partner starten we in 2020 aan een professionaliseringstraject 

voor onze verschillende diensten. Voor de dienst communicatie werk jij dit traject uit. 
 

 Je zorgt voor een sprekende en moderne communicatie van BAF, zowel on- als offline 
o Creëren van nieuwbrieven en mailings 
o Posts op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) 
o Up-to-date houden van onze website (voor al wat technisch is, kan je terecht bij onze 

websitebouwer) 
o Je bent de eindverantwoordelijke voor het drukwerk (voor grafisch werk kan je terecht 

bij externe partners) 
 

 Je bent onze inhouse expert communicatie 
o Copywriter van projectwerk, teksten en mailings 
o Eindredactie van teksten van collega’s of externe partijen 
o Een huisstijl uitwerken en bewaken 
o Opstellen en up-to-date houden van Powerpoint presentaties 

 
 Je bent onze persverantwoordelijke 

o Je stelt de persberichten op 
o Je houdt de perscontacten up-to-date 

 
 

  



  

Jouw competenties 

 Professionele Bachelor Communicatiemanagement 
 Je hebt minstens 3 jaar werkervaring  
 Je communiceert vlot, catchy en direct 
 Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn kennen weinig tot geen geheimen voor jou 
 Je bent organisatorisch sterk en pakt je werk gestructureerd aan 
 Je kan je op digitaal vlak aardig uit de slag trekken 
 Je kan zelfstandig werken, je bent een echte plantrekker 
 Je maakt graag deel uit van een tof team 
 Je kan bij voorkeur werken met volgende tools/systemen of bent bereid hier snel je weg in te 

vinden: MailChimp, Canva, Drupal, Buffer 
 

Wat biedt BAF jou? 

 Een 4/5 job in een dynamische en innoverende organisatie.  
 Een gevarieerd takenpakket dat je binnen het BAF-kader en binnen de beschikbare middelen 

zelfstandig invult en uitwerkt 
 Een warme werkstek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station 
 Een contract van onbepaalde duur  
 Een marktconform salaris met aanvullende voordelen 

 
Interesse of vragen?  

Mail naar evelien.vankriekingen@baf.be. Als je wil solliciteren voor de job, stuur dan je 
motivatiebrief en CV door.  
 

www.baf.be 
 


