
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communicatiemedewerk.st.er met vlotte pen (m/v/x)  

Voltijds Contract (38u – 100%) van onbepaalde duur – Brussel en/of Gent 

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede 

en ongelijkheid. Oxfam-Wereldwinkels/Fair Trade en Oxfam-Solidariteit verenigen de krachten onder 

de naam Oxfam België. 

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij 

gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van 

een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te 

beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet 

Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale 

economie in België. 

Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? De dienst 

communicatie van Oxfam is op zoek naar een communicatiemedewerk.st.er. 

 

Waar kom je terecht? 

Als communicatiemedewerk.st.er maak je deel uit van onze communicatiedienst. Je bent 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van communicatie-acties en/of -

opdrachten voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie en bent gespecialiseerd in de 

communicatie voor fondsenwerving. Je gebruikt daarbij up-to-date kennis van online en offline 

communicatietechnieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je verantwoordelijkheden 

 Redactie: door middel van overtuigende en originele teksten maak je onze missie, USP’s, 

positieve impact en acties duidelijk bij het grote publiek. Via storytelling maak je het Oxfam-

verhaal duidelijk bij onze (potentiële) schenkers.  

 Vertalingen: je vertaalt teksten van het Frans naar het Nederlands. 

 Planning en coördinatie van campagnes en communicatie-opdrachten voor onze dienst 

fondsenwerving: je verzorgt de (eind)redactie en productie van offline (folders, advertenties, 

affiches…) en online (sociale media, nieuwsbrieven, webcopy…) communicatie- en 

marketingmateriaal in samenwerking met de diverse experten binnen de dienst communicatie 

(lay-out, video, social media, pers…) en bent hiervoor het aanspreekpunt voor de betrokken 

medewerkers van de dienst fondsenwerving. Van briefing, tot concept, ontwikkeling en 

oplevering. 

 Je schrijft artikels voor het Oxfam Magazine 

 Je coördineert communicatieacties tijdens noodoproepen. 

 Je bewaakt de consistentie in de diverse communicatieboodschappen binnen Oxfam België. 
In samenwerking met je diensthoofd neem je de juiste beslissingen over de te gebruiken 
strategie en kanalen. Je houdt toezicht op de algemene branding, communicatiestrategie en 
jaarplanning. 

 Je ondersteunt (wanneer nodig) je collega’s in de diverse communicatieprojecten van Oxfam 
België.  

 

Jouw profiel 

 Je hebt een diploma in een talen- of communicatierichting of gelijkwaardige ervaring. 

 Je hebt kennis en ervaring (minimaal 2 jaar) binnen een communicatiedienst of 

communicatiebureau. 

 Je hebt ervaring met redactie en communicatie in functie van fondsenwerving voor een NGO. 

 Je hebt een vlotte pen en een nauwkeurige en overtuigende stijl. Je kan een ingewikkelde 

boodschap omzetten naar een laagdrempelige, to the point tekst en call to actions. Je begrijpt 

wat een schenker nodig heeft van onze communicatie om Oxfam financieel te (blijven) steunen.  

 Je hebt ervaring met diverse vormen van copywriting: long copy (artikel), short copy (slogans, 

sociale media, nieuwsbrieven), SEO webcopy… 

 Je hebt kennis van eigentijdse communicatiestrategieën en -kanalen (online en offline). Je bent 

een allround communicatietalent en past boodschappen zonder probleem aan in functie van de 

drager en doelgroep. 

 Je kan werken in een CMS systeem (Wordpress, Drupal). 

 Je schrijft en spreekt perfect Frans (moedertaal niveau). 

 Je hebt een uitstekende kennis van het Engels en het Nederlands.  

 Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig. 

 Je hebt een planmatige en probleemoplossende aanpak.  

 Je werkt projecten zelfstandig uit. 

 Je bent hands on en kan meerdere projecten tegelijkertijd beheren. 

 Je bent een teamplayer en werkt vlot samen met andere diensten en onze vrijwilligers.  

 Je hebt een verbindende ingesteldheid. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Je hebt kennis van projectmanagement. 

 Je deelt de waarden van Oxfam 

Oxfam biedt jou: 

 Een voltijds (38u) contract van onbepaalde duur. 

 Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 2570,90 euro en 

maximaal 4280,31 euro (bij 30 jaar anciënniteit). 

 Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, 

maaltijdcheques, groepsverzekering, extralegaal verlof, flexibele uren en mogelijkheid tot 

thuiswerken. 

 De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van 

ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij impactvolle en inspirerende 

veranderingen in de wereld. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden 

voelt door de missie.   

 Een uitdagende en boeiende job, waar een goede balans tussen je werk en je privéleven 

primeert. 

 Je wordt tewerkgesteld op het hoofdkantoor van Oxfam-Solidariteit te Brussel, maar je kan  

ook werken van op het kantoor te Gent van Oxfam-Wereldwinkels / Fair Trade.  

 
 
Solliciteren 

 
Stuur je cv en motivatiebrief voor 13 november 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van 
« Naam Voornaam + Medewerkerk.st.er communicatie ». 

 

Een eerste selectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. Hierna volgt een korte schrijfproef. 

Gesprekken vinden plaats op basis van selectie na de schrijfproef.  

 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en 

vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

 

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al 

onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een 

gedragscode volgen (meer info: oxfambelgie.be). 

 

 


