De Grote Post is een dynamisch cultuurhuis in de Stad aan Zee. Als
extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Oostende huisvesten we
een CultuurCafé en zetten we veertien zalen in voor een eigen artistieke
werking en verhuur aan derden.
De werking wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste ploeg van
zeven teams, een coördinatieteam en een algemeen coördinator. Om het
team Communicatie te versterken kijken we uit naar een collega voor:

Pers, PR en corporate communicatie (m/v/x)
38 uur/week, onbepaalde duur

Je bent samen met de algemeen coördinator het externe gezicht en de woordvoerder van De
Grote Post. Met groot enthousiasme vertolk je het verhaal van onze organisatie naar diverse
stakeholders.

Functieomschrijving






Als woordvoerder bouw je een persoonlijk netwerk van journalisten en persrelaties op. Je
weet in heldere en wervende taal de boodschap, missie en visie van De Grote Post te vertalen
zowel mondeling als schriftelijk. Je bent de persvoorlichter die de nodige kanalen en
communicatie daartoe ontwikkelt, zoals mediapartnerships, persberichten- en events.
Je stelt een PR-plan op en voert dat uit. Je organiseert o.a. activiteiten en zoekt
samenwerkingen die de verschillende deelaspecten van de werking ondersteunen.
Aan de hand van corporate communicatie bouw je relaties en netwerken op met specifieke
professionele stakeholders (bestuur, bussinessnetwerk, …). Ook ondersteun je andere
collega’s in die opdracht. (opstellen jaarverslag, zaalhuurbrochure, …)
Binnen het communicatieteam ontwikkel je samen met de collega’s publiekscampagnes en
draag je bij tot het ontwikkelen van acties die de uitstraling ondersteunen en de
bezoekersaantallen verhogen.

Je bent …








enthousiast over De Grote Post en wil het project in al z’n veelzijdigheid vertellen
een vlotte en enthousiasmerende communicator en dit zowel in gesproken als geschreven
taal
een dynamische teamplayer die, samen met je collega’s, De Grote Post naar een hoger
niveau wil tillen
gepokt en gemazeld in het omzetten van een complexe boodschap naar wervende en gevatte
communicatie
stressbestendig en flexibel in de werkorganisatie
veelzijdig, een initiatiefnemer en je komt engagementen na
oplossingsgericht, ook in onverwachte situaties

Je hebt …






oog voor detail
aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie
een integere, betrouwbare houding en je handelt in overeenstemming met de waarden van de
organisatie
een sociaal hart dat klopt voor mensen, iedereen voelt zich bij jou gerespecteerd en welkom
geen enkel probleem met avond- en weekendwerk; je vertgenwoordigt de Grote Post op
diverse activiteiten in- en extern

Wij bieden …
Een veelzijdige job in een prachtig gerenoveerd historisch gebouw op een boogscheut van de zee. Je
kan op een autonome manier invulling geven aan je functie binnen een dynamische organisatie met
een belangrijke uitstraling op lokaal en regionaal vlak.
Je gaat voltijds aan de slag binnen het paritair comité 304, je loon is conform de opgebouwde ervaring
en competenties. De Grote Post is een goed gelegen werkplek, makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer.

Interesse?
Bezorg jouw motivatie en CV uiterlijk op zo 25 juli 2021 per e-mail aan
VacatureMedia@degrotepost.be, t.a.v. Sara Standaert, met als onderwerp ‘Sollicitatie pers, PR
en corporate communicatie De Grote Post’.

