
 
 

VLAJO zoekt een communicatieverantwoordelijke (FT) 

indiensttreding vanaf 15 november 2022 
 
Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) is marktleider in ondernemend onderwijs en breed gekend 
van de Mini-ondernemingen. Onze missie bestaat er in om ondernemingszin te stimuleren bij kinderen 
en jongeren van 2,5 tot 25 jaar. Via hands-on projecten, studentenondernemingen, activiteiten en het 
opleiden van leerkrachten helpen wij hen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  
Vlajo is een bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door leerlingen vertrouwd te 
maken met ondernemerschap en de bijhorende ondernemende competenties stomen de Vlajo-
programma’s hen klaar voor een betere instap op de arbeidsmarkt. Ondernemende vaardigheden heb 
je altijd nodig, of je nu zelf een zaak start of als werknemer in dienst gaat. Meer welvaart en welzijn is 
het resultaat.  
Daarnaast stimuleert Vlajo het contact tussen scholen en bedrijven, wat zorgt voor een belangrijke 
kennisuitwisseling waarbij beide partijen van mekaar leren en bijgevolg meer aansluiting vinden. Vlajo 
beschikt over een uitgebreid netwerk van scholen en bedrijven. Om deze met elkaar te verbinden is 
goede communicatie cruciaal.  
 

Word jij onze nieuwe collega? 
 
Onze organisatie gaat op zoek naar een nieuwe communicatieverantwoordelijke die de verschillende 
communicatiestromen van Vlajo beheert, organiseert en uitwerkt. Werve(le)nd schrijven, content 
creëren en reviseren, communicatiecampagnes uitwerken, coördineren en analyseren, je informeert, 
activeert en overtuigt met elke actie en communicatie. Een collega die vanuit de Vlajo-
communicatierol zijn/haar persoonlijke impact op de maatschappij tastbaar waar maakt.  
 

Functieomschrijving 
 

• Je bouwt mee aan een dynamische Vlajo-community, waar stakeholders uit onderwijs, 
bedrijfsleven, overheid en ouders samen impact creëren en fun beleven. 

• “Iedereen communicatiemanager”: je stuurt collega’s en stakeholders in de community aan. 

• Je verzorgt de bedrijfscommunicatie, volgens de huisstijl. 

• Je creëert informatieve én creatieve content voor diverse doeleinden (blog- en 
nieuwsberichten, persberichten, sociale media, video…) en in functie van de verschillende 
Vlajo-programma’s. 

• Je bedenkt communicatiecampagnes voor de employer branding van de Vlajo partners via 
verschillende kanalen: van traditionele print over radio en tv tot digitale campagnes. Die werk 
je vervolgens uit in team en ga je coördineren. 

• Je beheert de social media-profielen van Vlajo. 
 

Profiel 

• Je bent in het bezit van een communicatie-georiënteerd bachelordiploma. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend. 

• Je beschikt over minstens drie jaar relevante werkervaring in een communicatiefunctie. 

• Je hebt minimum twee jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 

• Uitstekende kennis van het Microsoft Office-pakket, kennis van Adobe InDesign, Illustrator en 
Photoshop is een plus. 

• Je beschikt over een goede kennis Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  

• Je bent bereid je in te werken in digitale programma’s als Canva en Moovly.  

• Je bent creatief, hands-on en hebt een vlotte en correcte pen. 

• Je kan campagnes bedenken en uitvoeren op sociale media en hiervoor een plan opmaken. 



 
 

• Plannen, prioriteiten leggen en deadlines halen geven je energie. 

• Je bent communicatief en sociaal. In jouw functie kom je in contact met verschillende 
afdelingen en vertegenwoordig je Vlajo op vlak van communicatie. 

• Je bent nieuwsgierig naar en heb affiniteit met nieuwe digitale technologieën en toepassingen. 

• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. 

• Je woont bij voorkeur in de regio Leuven. 
 

Wij bieden jou 
 

• Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid 

• Samenwerking met een gemotiveerd team 

• Een mooi loonpakket dat past bij jouw werkervaring en kennis 

• Terugbetaling van de onkosten gerelateerd aan de job 

• Werken voor een groeigericht en stimulerend bedrijf 

• Een flexibele job, inclusief thuiswerk, die je goed kan combineren met je privéleven. 

• Maak jouw maatschappelijke footprint via Vlajo waar: een nieuwe generatie jongeren klaar om hun 
toekomst succesvol in handen te nemen  

 

Procedure 
• Stuur een gemotiveerde brief met CV naar ben.peeters@vlajo.org  

• Solliciteren kan tot en met … 2022.  
 

Neem zeker een kijkje op www.vlajo.org 
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