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Functiebeschrijving: Medewerker Communicatie Datum: 14/09/2022 

1 Functiebeschrijving 

1.1 Algemene informatie 

Functietitel Medewerker communicatie 
Plaats in de organisatie Afdeling Communicatie 
Plaats van tewerkstelling Sensoa, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen 
Rapporteert aan Coördinator Afdeling Communicatie 

Avondwerk Uitzonderlijk 

Weekendwerk Uitzonderlijk 
Mobiliteit Occasionele werkgerelateerde verplaatsingen 

 

Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid, een erkende partnerorganisatie van de 
Vlaamse overheid. We ondersteunen professionals om te praten over seks met vorming en materialen, we 

geven informatie en advies over seksualiteit en relaties en we ondersteunen mensen met hiv en hun 
omgeving.  

Op internationaal vlak ijvert Sensoa ervoor dat België een voortrekkersrol opneemt in het verbeteren en 
beschermen van seksuele en reproductieve gezondheid. De medewerker communicatie zet zich actief in om 
het internationale werk van Sensoa zichtbaar te maken. 

 

1.2 Kwalificatievereisten 

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

• Ervaring met en/of interesse in communicatie over het beleid van internationale 
(ontwikkelings)samenwerking.  

• Aangezien de werking van Sensoa internationaal meertalig is, zijn goede schriftelijke en mondelinge 
vaardigheden van het Nederlands en het Engels nodig alsook het goed begrijpen van de Franse taal.  

• (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. 

• Kennis hebben van sociale media en vertrouwd zijn met e-mailmarketing. 

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

 

1.3 Doel van de functie 

De functie van medewerker communicatie is breed en afwisselend. Je werkt halftijds aan de communicatie 

binnen het internationaal beleid van Sensoa (Sensoa Internationaal) en halftijds binnen de algemene 
communicatiewerking van Sensoa.  
De medewerker communicatie denkt mee na over hoe er optimaal gecommuniceerd kan worden naar de 
verschillende stakeholders (bijv. parlementsleden, netwerken binnen internationale samenwerking, …) en 
geeft advies, bedenkt een communicatie-aanpak (of -strategie) en voert die uit.  
De medewerker communicatie maakt impactvolle content voor de (digitale) kanalen van Sensoa en Sensoa 

Internationaal, binnen het kader van de communicatiestrategie van Sensoa.  

 

1.4 Taken en deeltaken 

Taak 1: Meewerken aan het ontwikkelen, actualiseren en optimaliseren van content via diverse 
digitale kanalen 

• Op de website Sensoa Internationaal, samen met de collega’s van de Afdeling 
Pleitbezorging/Internationaal, hierin het voortouw nemen. 

https://www.sensoainternational.be/index.html
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• Onderzoeken via welke kanalen de communicatie het best en meest optimaal verloopt en adviezen 
formuleren over nieuw aan te maken kanalen. Dit gebeurt binnen de algemene communicatiestrategie 
van Sensoa en in overleg met collega’s. 

• Het juiste kanaal kiezen om de boodschap over te brengen naar de doelgroep (nieuwsbrief, policy brief1, 
sociale media, website) 

• Actief deelnemen aan het content- en websiteoverleg van het team communicatie, het mee opvolgen van 
de contentplanning en zorgen voor verspreiding via de geschikte kanalen. 

• Processen opvolgen via externe leveranciers (bijv. vertaalbureaus). Een briefing opmaken en verder 
opvolgen van A tot Z. 

 

Taak 2: Functionele, inhoudelijke en visuele uitwerking ter ondersteuning van het uitdragen van 
onze boodschappen 

• Op de website Sensoa Internationaal neem je hierin het initiatief: Je actualiseert en optimaliseert de 
website en maakt die visueel aantrekkelijker. 

• Geschikt beeldmateriaal zoeken in een externe of onze interne beeldbank. 

• Beeldmateriaal aanmaken en/of bewerken (foto, video, animatie). 

• Vormgeven van communicatiedragers, zoals een rapport, ‘policy brief’ of ‘factsheet’. 

 

Taak 3: Communicatiestrategie uitwerken en uitvoeren 

• Samen met de collega’s van de Afdeling Pleitbezorging/Internationaal en de Afdeling Communicatie, een 
communicatieplan ontwikkelen en helpen bij de uitvoering hiervan. Er wordt op een heldere en duidelijke 
manier over de boodschappen gecommuniceerd. 

• Meehelpen met het schrijven van communicatieplannen van diverse projecten binnen Sensoa, eveneens 
in overleg met collega’s. 

 

Taak 4: Monitoren van de communicatie van partners en hierin opportuniteiten herkennen  

• Posten, liken of re-tweeten van boodschappen, acties, events van partners van Sensoa International. 

• Posten van solidariteitscommunicatie (bijv. reageren op de beperking op het recht op abortus in Polen). 

 

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          
  

 

Klantgerichtheid 

Definitie: Herkennen van de wensen, behoeften en belangen van zowel externe als interne (collega’s, 
freelancers, vrijwilligers) klanten en hiernaar handelen. Zich inleven in klantsituaties, denken in 
klantoplossingen en deze omzetten in activiteiten. 

 

Samenwerken 

                                                
1 De Policy brief is een beleidsdocument van 2 of 3 pagina's, geschreven in een eenvoudige woordenschat 

voor een breed en algemeen publiek, en vat onderzoeksresultaten samen die gericht zijn op politieke actie. 
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Definitie: Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk 
doel. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen. 

 

Plannen en organiseren 

Definitie: Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om doelstellingen 

te bereiken. Sturen van acties en werkzaamheden conform de planning en bewaken van de voortgang. 

 

Resultaatgerichtheid 

Definitie: Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen van doelstellingen. 

 

Schriftelijk communiceren 

Definitie: Ideeën, meningen en informatie duidelijk schriftelijk weergeven, met een heldere opzet en 

structuur, grammaticaal correct en qua taal en terminologie aansluitend bij de doelgroep en/of het medium. 

 

Flexibel gedrag 

Definitie: Aanpassen van eigen ideeën en werkwijze bij veranderende omstandigheden. Openstaan voor 
nieuwe ideeën en actief zoeken naar alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken. 

 

Problemen oplossen 

Definitie: (H)erkennen en signaleren van (potentiële) problemen/knelpunten en deze zelfstandig of in 
samenwerking met anderen oplossen. 

 

Voortgangscontrole 

Definitie: Volgt de voortgang op in tijd en van de kwaliteit van eigen processen en/of die van collega’s of 
medewerkers. 


