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VACATURE Medewerker communicatie-coördinatie 
 
Wie zijn we 

De Hersenletsel Liga vzw is een vrijwilligersorganisatie die alle personen en organisaties verbindt die zich 
inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun 
omgeving. 

We moedigen iedereen aan om de krachten te bundelen over de regio’s heen. Zo vormen we een sterk netwerk 
waar ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie en optimalisatie van de zorg centraal staan. Alles 
in functie van de optimale levenskwaliteit van mensen met NAH. 

Ook op beleidsniveau verdedigt de Hersenletsel Liga de belangen van mensen met NAH. De Hersenletsel Liga is 
het centrale aanspreekpunt voor de overheid en waakt over de realisatie van het Vlaams hersenletselplan. 

Voor onze werking vertrouwen we op de inzet van onze leden en vrijwilligers, onze coördinator, ons 
bestuursorgaan en ons dagelijks bestuur. 

Wie zoeken we 

Om de groei van onze Hersenletsel Liga te ondersteunen en verder uit te bouwen, zoeken wij een gedreven en 
gemotiveerde coördinator:  

Als coördinator ontwikkelt, coördineert en implementeert de jaarlijkse communicatiedoelstellingen. Je 
zorgt daarbij voor een coherente berichtgeving om zowel intern als extern het juiste verhaal te 
verspreiden 

- Je creëert nieuwe en herziet bestaande communicatiemiddelen. Denk daarbij aan nieuwsbrieven, 
jaarverslagen, folders, enz. 

- Je ondersteunt vergaderingen van werkgroepen en comités door efficiënte verslaggeving. 
- Je staat centraal in het netwerk van de Hersenletsel Liga en verbindt de verschillende geledingen 

binnen dit netwerk.  
- Je biedt administratieve en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van de liga, en voor de vlotte 

werking van de verschillende werkgroepen van de Hersenletsel Liga vzw 
 

Daarnaast is communicatie ook belangrijk: 
- Je bent verantwoordelijk voor content en update van documentatie, sociale media kanalen en 

website.  
- Als creatief denker trek je de kar rond alles wat met marketing te maken heeft. 

 
Competenties 

Als coördinator  
- ben je enthousiast, energiek en dynamisch. Je houdt ervan een netwerk op te bouwen en je kan je 

gemakkelijk integreren in verschillende groepen. 
- De waarden vertrouwen en teamspirit staan hoog in je vaandel. Daarnaast ben je zelfstandig, 

actiegericht, hands-on en neemt graag initiatief. 
- Je bent goed in het maken en onderhouden van relaties 

 
Als communicator: 

- Je bent ondernemend en resultaatgericht met een creatieve en commerciële flair. 
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- Je bent een vlotte communicator (zowel mondeling als schriftelijk) en bent een kei op/met sociale 
media. 
 

Voorwaarden 
- 33% tewerkstelling (verdeeld over 4 tot-5 dagen, te bespreken). 
- Minimum een bacheloropleiding. 
- Initieel contract van 6 maanden, met zicht op verlenging. 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen 
- Indiensttreding: zo snel mogelijk 
- Je werkt van thuis uit. (de Hersenletsel Liga heeft geen eigen lokalen) 

 
Aanbod 

Je maakt deel uit van een gedreven groep vrijwilligers, die op regelmatige basis (online) samenkomen om de 
groep van meer dan 300.000 personen met een niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen. 

Je maakt deel uit van ons dagelijks bestuur, en kan mee de richting en strategie bepalen van een groeiende 
organisatie. 

Interesse?  
Stuur ons je motivatiebrief en CV, via info@hersenletselliga.be , ter attentie van Tamaya Van 
Criekinge. 
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