
 
 VAN is een netwerkorganisatie van: 

 
 

Vacature - communicatiemedewerker (50-70%) 

 

Ben jij gebeten door communicatie? Kan je vlot overweg met sociale media? Hou je ervan om te werken in een dynamische 

netwerkorganisatie? 

Antwoordde je driemaal ‘ja’? Dan ben jij de communicatiemedewerker die wij zoeken! 

 

Het Vlaams Apothekers Netwerk (of kortweg VAN) is het netwerk van de apothekersverenigingen van Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg en van de  Vlaamse coöperatieve apothekersverenigingen. Samen 

vertegenwoordigen we 2600 zelfstandige en coöperatieve apotheken in Vlaanderen en Brussel. VAN is de spreekbuis van de 

apotheker tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. VAN 

versterkt de positie van de apotheker binnen het Vlaamse gezondheidsbeleid.  
 

Wat zijn je taken? 

- Je denkt mee na over de communicatiestrategie en zet je schouders onder de implementatie ervan. 

- Je deelt je frisse ideeën over onze interne communicatie.  

- Je begeleidt de interne werkgroep die werkt rond communicatie en adviseert ook de andere interne werkgroepen over 

hun communicatieplanning. 

- Je ontfermt je over de communicatiekanalen van VAN (nieuwsbrieven, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) aan de 

hand van je contentplanning. 

- Je werkt mee aan de ontwikkeling van onze nieuwe website. 

- Je werkt mee aan de organisatie van onze evenementen (webinars, symposium, …) en denkt proactief mee na over de 

verdere uitbouw hiervan. 

Wat verwachten we? 

- Je hebt een relevante opleiding of expertise in communicatie (bachelordiploma of gelijkwaardig).  

- Je hebt voeling met de leefwereld van de apotheker of je bent bereid om hierin bij te leren.  

- Je bent een teamspeler, maar je zal ook zelfstandig en proactief aan de slag moeten gaan. 

- Je kan relevante informatie omzetten naar aantrekkelijke communicatie, op maat van onze doelgroep. 

Wat bieden we? 

- Een functie binnen een dynamisch netwerk van apothekersverenigingen en de leefwereld van apothekers die snel 

evolueert. 

- Een deeltijdse functie (50-70%), met een contract van onbepaalde duur. 

- Een goede balans tussen werk en privé. 

- Een marktconform loon. 

- Maaltijdcheques. 

- Een indiensttreding vanaf 1 december.  

Ben je overtuigd? 

Waarom moeten we uitgerekend jou die functie geven? Mail je motivatiebrief en CV naar Hilde Deneyer 

(hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be) voor 20 november. 

Met vragen kan je steeds terecht bij Hilde Deneyer (hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be of 0476 777 828).  

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, handicap of nationaliteit. 
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