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Functiebeschrijving: Digital content creator Datum: September 2020 

1 Functiebeschrijving 

1.1 Algemene informatie 

Functietitel Digital content creator 
Plaats in de organisatie Afdeling Communicatie 
Plaats van tewerkstelling Sensoa, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen 
Rapporteert aan Coördinator Afdeling Communicatie 
Avondwerk Occasioneel 

Weekendwerk Occasioneel 
Mobiliteit Occasionele werkgerelateerde verplaatsingen 

 

1.2 Kwalificatievereisten 

• Bachelordiploma communicatie, marketing, grafische en digitale media of gelijkwaardig door ervaring 

• (Basis)kennis van en ervaring met grafische programma’s, fotografie, film/montage en de applicaties van 
Adobe Creative Cloud 

• Vertrouwd zijn met de basisprincipes van webtoegankelijkheid, usability en search engine optimization 

• Goede kennis van de courante MS Office toepassingen en inzicht in online platformen 

 

1.3 Doel van de functie 

Als digital content creator is je taak breed en afwisselend. Je zorgt mee voor advies, strategie en uitvoering 
van de communicatiestroom. Je maakt impactvolle content voor de (digitale) kanalen van Sensoa binnen 
het kader van de communicatiestrategie van Sensoa en de communicatieplannen van projecten. 

 

1.4 Taken en deeltaken 

Boodschappen visueel goed ondersteunen. 

• Geschikt beeldmateriaal zoeken in externe beeldbanken. 

• De Sensoa beeldbank met eigen beeldmateriaal beheren. 

• Beeldmateriaal (foto, video, animatie...) maken, bewerken en op de juiste manier inzetten 
 

Meewerken aan het updaten en optimaliseren van onze content. 

• Zelf teksten schrijven en content klaarmaken voor publicatie.  
Teksten van collega’s redigeren en met hen overleggen over de inhoud.  

• De content afstemmen op het platform (website, socials, nieuwsbrieven...) en het doelpubliek. 

• Mee bepalen welke informatie nodig is en hoe die optimaal gestructureerd wordt. 

• Vragen uit briefings en opdrachten voor leveranciers vertalen en verder opvolgen. 
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Actief bijdragen aan de content, de contentplanning en de opvolging van de social mediakanalen  
en platformen van Sensoa. 

Collega’s adviseren over de juiste communicatieaanpak en hen helpen de boodschap heerlijk helder  
te formuleren. 

Met de juiste tools de impact van onze communicatie meten en analyseren en aan de slag gaan met de 

resultaten hiervan. 

Ideeën uitwerken in concepten en werkplanningen. Ondersteuning bieden bij de coördinatie en de uitvoering 
van uiteenlopende communicatieproducten en -processen. 

Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen, opportuniteiten spotten en digitale trends creatief inzetten. 

Meewerken aan hoofdzakelijk digitale communicatieprojecten, maar ook offline afgeleiden. 

 

2 Competentieprofiel 

Relevante competentie Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 

Klantgerichtheid     

Samenwerken      

Plannen en organiseren     

Resultaatsgerichtheid     

Schriftelijk communiceren     

Flexibel gedrag     

Problemen oplossen     

Voortgangscontrole     

 

https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/kerncompetenties/klantgerichtheid/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/kerncompetenties/samenwerken/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/kerncompetenties/plannen-en-organiseren/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/kerncompetenties/resultaatgerichtheid/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenbhttps:/sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/specifieke-competenties/schriftelijk-communiceren/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/specifieke-competenties/flexibel-gedrag/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/specifieke-competenties/problemen-oplossen/
https://sensoanieuws.wordpress.com/competentiewoordenboek/specifieke-competenties/voortgangscontrole/

