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Tweetalige communicatiemedewerker Nederlands-Frans M/V/X 
 
Sector: mobiele telefonie, coöperatie, sociale economie, sociaal ondernemerschap 
Regime: Voltijds, onbepaalde duur, zo snel mogelijk in dienst nemen 
Positieniveau: Bevestigd 
Regio: 54, Louizalaan, 1050 Elsene 
 
Het bedrijf: 
 
De start-up Neibo (www.neibo.be) is een coöperatie opgericht in 2018. Neibo is momenteel 
in ontwikkeling en zal in de loop van 2020 zijn mobiele telefoondiensten aanbieden. 
 
De coöperatie is erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie en wordt ondersteund 
door meer dan 2000 coöperanten. Neibo voorziet om een deel van zijn winst terug te geven 
aan de coöperanten in de vorm van kortingen of dividenden EN aan projecten die bijdragen 
aan de ontwikkeling van een rechtvaardige economie en samenleving. 
 
Functiebeschrijving: 
 
U bent verantwoordelijk voor de communicatie van het project in Vlaanderen. U werkt nauw 
samen met een Franstalige collega.  
U rapporteert uw acties aan de gedelegeerd bestuurder van Neibo.   
U waardeert de startersgeest en u bent niet bang om buiten uw kring van competenties te 
treden om andere missies uit te voeren.  
 
Communicatie 
 

• U ontwikkelt communicatieplannen en -acties op verschillende media (pers, grafiek, 
web en sociale netwerken), brengt ze in de praktijk en evalueert hun impact.  

• U voert af en toe vertaalopdrachten uit van het Frans naar het Nederlands.  
• U beheert het coöperatieve leven mee: u organiseert evenementen voor de 

coöperanten (algemene vergaderingen, opleidingen, enz.). U werkt ook mee aan het 
beheer van de coöperatieve gemeenschap en haar animatie (nieuwsbrieven, kwesties 
van coöperanten, enz.). 

 
Vertegenwoordiging  
 

• U vertegenwoordigt Neibo op diverse evenementen.  
• U bent de referentiepersoon voor Neibo in Vlaanderen.  

 
Projectmanagement 
 

• In samenwerking met de rest van het team voert u een co-management missie uit. 
• U geeft uw mening over belangrijke beslissingen en stelt ideeën voor. 
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Profiel: 
 

• U bent streng en georganiseerd.  
• U onderschrijft de principes van de sociale en circulaire economie en u heeft een 

affiniteit met de coöperatieve sector. 
• Het idee om in een start-up te werken bekoort u. U bent nieuwsgierig en durft buiten 

uw kenniskring te treden. 
• U houdt van contact en dialoog, en wil lid worden van een team met een menselijke 

dimensie dat nabijheid en gezelligheid wenst te behouden. 
• U heeft een verantwoordelijkheidsgevoel en een goede teamgeest. 
• U bent klant- en oplossingsgericht. 
• U kan zelfstandig werken.  
• U bent comfortabel om in publiek te spreken. U schrijft zonder fouten en u weet hoe 

u concepten moet populariseren. 
• Perfecte kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans (frans is de 

werktaal van ons team). Engels en Duits zijn pluspunten.  
 
Ervaring: 
 
U heeft minstens 2 jaar ervaring op het gebied van communicatie. Idealiter is een dergelijke 
ervaring opgedaan in de telecomsector en/of sociaal ondernemerschap, maar met relevante 
ervaring in andere domeinen zal rekening worden gehouden. 
 
Opleiding: 
 
Communicatie, public relations, projectmanagement. 
 
Wij bieden: 
 
Een stimulerende baan met verantwoordelijkheden bij een KMO waar de mens belangrijk is. 
Een positie in een groeiend bedrijf, actief in een dragende sector. De	mogelijkheid	om	u	in	te	
zetten	in	een	project	dat	zin	heeft. 
 
Het salaris hangt af van het paritair comité 200. 
Maaltijdcheques tot 8€/dag. 
 
Toepassingen: 
 
Interesse? 
 

• Stuur uw vacature (motivatiebrief en CV) voor 31 mei 2020 naar hello@neibo.be. 
• Uw vacature dient te worden gericht aan Mr. Quentin Verstappen. 
• De documenten moeten in PDF-formaat zijn. 
• U kunt uw vragen per e-mail sturen naar hello@neibo.be onder vermelding van de 

naam van het aanbod. Telefonische vragen zullen niet behandeld worden. 
• Door de huidige maatregelen met betrekking tot Covid-19 is het mogelijk dat de 

interviews online worden afgenomen. 	
• Rekruteringsinterviews zullen in het frans zijn. 


