GAIA is de invloedrijkste dierenrechtenorganisatie in België. Ze pleiten voor een relatie
tussen mens en dier die gekenmerkt wordt door menselijkheid en rechtvaardigheid, met
respect voor dieren en met recht op een waardig bestaan.
Voor de versterking van haar Communicatieteam is GAIA op zoek naar een
Communicatie Verantwoordelijke.
TAKENPAKKET

•
•
•
•
•
•

Als communicatie verantwoordelijke rapporteer je rechtstreeks aan de Directeur.
Deel uitmaken van de organisatie betekent dat je de visie uitdraagt en als
communicatieverantwoordelijke deze perfect in woord en beeld kan uitdrukken.
In het team ga je verantwoordelijkheden niet uit de weg, kan je strategisch denken
en acties vertalen in de gepaste communicatie voor de juiste kanalen en
doelgroepen.
Dankzij een sterke foutloze pen ben je in staat om GAIA’s doelstellingen om te zetten
in een communicatiestrategie die leidt tot impactvolle resultaten.
Kennis van Photoshop en Indesign zijn een pluspunt.
Je bent in staat om de online aanwezigheid van GAIA verder te ontwikkelen.

PROFIEL

•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een masterdiploma in communicatie of journalistiek (of
gelijkaardig door ervaring), en hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige
functie.
Je hebt vlotte communicatie skills en een sterke pen in het Nederlands. Goede kennis
van het Frans is zeker een meerwaarde.
Je bent gedreven om GAIA’s aanwezigheid in de media en het online engagement
verder te ontwikkelen.
Je bent georganiseerd: dit zorgt ervoor dat je makkelijk het overzicht bewaart en
prioriteiten kan stellen.
Je bent flexibel.
Je werkt op een zelfstandige en efficiënte manier, met aandacht voor details.
Je wilt jouw stempel drukken op de maatschappelijke impact van GAIA.

GAIA BIEDT

GAIA biedt jou een maatschappelijk relevante en geëngageerde job in een gedreven organisatie
met ambitieuze plannen.
Je krijgt de opportuniteit om te werken met gepassioneerde en gedreven collega’s.

GAIA biedt jou een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.
INTERESSE?

Stuur jouw CV en motivatie door naar rh@gaia.be.

