Join For Water is de enige ngo in België die zich voluit focust op water, en alles wat daar bij komt
kijken. En focus is nodig: 1 op 10 mensen heeft nog geen toegang tot drinkwater en 1 op 3 mist een
eigen toilet. Dankzij Join For Water en zijn partners krijgen jaarlijks tienduizenden mensen toegang
tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw. In België zet
Join For Water in op het verkleinen van de watervoetafdruk, want onze consumptie zet ook elders
watervoorraden onder druk. Meer info: www.joinforwater.ngo.

Join For Water zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

Expert communicatie en grafische vormgeving (m/v/x), 70%
Je komt terecht op de programmadienst van Join For Water, meer specifiek in het team ‘Programma
België’. Join For Water legt in België (Vlaanderen) de impact bloot van ons consumptiepatroon op de
waterbeschikbaarheid in landen in ontwikkeling. Het team ‘Programma België’ zet hierover
educatieve trajecten op in scholen en begeleidt lokale besturen en burgers om hun watervoetafdruk
te verminderen.

Jouw taken:








Je bepaalt de communicatiestrategie voor de sensibilisering over de watervoetafdruk en
voert deze uit.
Je zorgt ervoor dat onze sociale mediakanalen op een inspirerende, creatieve en succesvolle
manier worden gebruikt om onze stakeholders op een originele en wervende manier te
betrekken bij én te informeren over onze activiteiten met betrekking tot duurzaam
watergebruik en de watervoetafdruk.
Met jouw dynamische en vlotte communicatiestijl draag je inhoudelijk en vormelijk bij tot
een fris, jong en inspirerend imago van Join For Water als Belgische water-ngo.
Jouw creatieve ideeën gebruik je vol enthousiasme om burgers, organisaties, scholen,
bedrijven, enz. te sensibiliseren om duurzaam om te gaan met water.
Je schrijft straffe verhalen of lanceert unieke quotes, je verzorgt de lay-out en zet deze in een
aantrekkelijk grafisch design op onze informatiedragers.
Je werkt nauw samen met de collega’s van de communicatie- en de programmadienst aan de
ondersteuning en de sensibilisering van thema’s en acties rond o.a. de watervoetafdruk

Jouw profiel:









Je hebt minimum een diploma professionele bachelor communicatie of gelijkwaardig door
ervaring.
Je bent de gedreven communicator die vlot anderen kan inspireren en motiveren om actief
mee te werken aan onze activiteiten -en projecten.
Je houdt van een “zot idee” en bent niet bang om nieuwe communicatiepaden te
bewandelen.
Je vindt het ontzettend leuk om onze nieuwtjes te posten, te liken, te delen. Facebook,
Instagram en Twitter hebben voor jou al lang geen geheimen meer.
Kennis van grafische software (minstens Indesign en Photoshop) is een must. Je hebt
affiniteit met het beheer van websites en je werkt vlot met de courante Office-pakketten.
Je hebt een commerciële ingesteldheid en kan jouw ideeën verkopen.
Je bent een creatieve duizendpoot en jouw inzichten en lay-outs zijn op z’n minst uniek en
vernieuwend.
Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling vlot uit in het Nederlands en je hebt een
basiskennis van het Frans en het Engels.

Jouw sterktes:





Je bent creatief in het ontwikkelen van sensibiliserende trajecten en materiaal
Je bent contactvaardig en communicatief en durft grenzen verleggen
Je werkt planmatig en resultaatgericht, neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid
Je werkt vlot met MS Offices en je hebt kennis van grafische vormgeving en websitesoftware-pakketten

Jouw houding:




Je bent sociaal geëngageerd, hebt aandacht voor het milieu, de klimaat- en
waterproblematiek en de situatie in ontwikkelingslanden
Je werkt graag in een klein team en je neemt graag uiteenlopende taken op
Je bent een netwerker die vlot samenwerkt met uiteenlopende stakeholders

Ons aanbod:





Een deeltijds contract (70%) van bepaalde duur (12 maanden), met mogelijkheid tot
verlenging.
Een loon volgens Join For Water-barema en volgens jouw jaren relevante professionele
ervaring
Je werkt op wandelafstand van het station Gent-Sint-Pieters
Wij voeren een gelijkekansenbeleid en selecteren op basis van de kwaliteiten en geschiktheid
voor de functie.

Interesse?
Stuur een gemotiveerde, schriftelijke kandidaatstelling met cv voor 24/04/2019 naar
job@joinforwater.ngo met vermelding ‘communicatie & grafische vormgeving’. Indien we jouw
profiel selecteren, volgt een opdracht en een uitnodiging voor een gesprek.
Voor meer informatie over de functie, contacteer Rudi Moreels op tel. 0478 90 13 15

