
Communicatiedeskundige (m/v) 

Graad 

Deskundige 

Functie 

Communicatiedeskundige 

Plaats in het organogram 

Je wordt tewerkgesteld in de dienst Communicatie, die valt onder de zuil Strategie & Beleid. Je staat 

onder de directe leiding van de directeur.  

Doelstelling van de functie 

Het realiseren, coördineren, opvolgen, evalueren en assisteren bij het opstellen van 

communicatieprojecten en -acties rekening houdend met de geldende regelgeving en het 

communicatiebeleid van de organisatie teneinde het communicatieplan te realiseren. 

Functie-inhoud  

Kerntaken 

Als communicatiedeskundige (m/v) voer je volgende kerntaken uit:  

▪ Communicatiebeleid: mee instaan voor de implementatie, uitvoering, opvolging en bijsturing 

van dit beleid. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

• Je werkt (een deel van) het communicatieplan uit 

• Je organiseert de communicatie op basis van het strategisch 

communicatiebeleidsplan, volgt het op en doet verbeteringen 

 

▪ Interne communicatie: instaan voor een open interne communicatie. Je zorgt ervoor dat de 

interne communicatie binnen Zone 1 op een gestructureerde manier verloopt en zorgt voor 

een correcte informatiedoorstroming voor de diverse doelgroepen. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

• Je verzekert een vlotte doorstroom van relevante informatie 

• Je verzorgt de content en de redactie voor de interne nieuwsbrieven en het intranet, 

en bewaakt mee de kwaliteit van de informatie 

• Je verzorgt de communicatie bij veranderingstrajecten en bij projecten. 



• Je versterkt de werking van de redactiegroep en de communicatie-antennes en 

gebruikt ze om de infodoorstroming te bewaken op postniveau enerzijds en om de 

vinger aan de pols te houden omtrent wat er leeft anderzijds. 

• Je fungeert als aanspreekpunt op vlak van communicatie en verleent advies over de 

toepassing en het gebruik van communicatiemiddelen. 

• Je neemt actief deel aan werkgroepen en vergaderingen. 

 

▪ Externe communicatie: Instaan voor een open externe communicatie. Verzorgen van de 

communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden met het oog op 

informeren, sensibiliseren en met aandacht voor de reputatie van Zone 1.  

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

• Je versterkt de verschillende communicatiekanalen, verzorgt de content en doet aan 

kwaliteitsbewaking 

• Je zet een kwaliteitsvol en hedendaags sociaal mediabeleid op en voert dit uit. 

• Je staat in voor het algemeen beheer van de website van Zone 1 en sociale media. 

• Je geeft advies en levert een bijdrage aan de bewaking van de huisstijl.  

• Je fungeert als contactpersoon voor leden van de pers en externe partners (bv. 

communicatieverantwoordelijken steden en gemeentes).  

• Je ondersteunt de verschillende posten en directies op het vlak van communicatie.  

• Je maakt affiches, flyers en brochures op en/of controleert ze 

• Je beheert het fotomateriaal van Zone 1 

• Je staat mee in voor de klachtenbehandeling  

 

▪ Onderhouden van goede interne en externe contacten met relevante instanties teneinde tot 

een optimale samenwerking te komen en informatie uit te wisselen. 

• Je bouwt contacten uit en overlegt met andere betrokken partijen (bijvoorbeeld 

communicatieverantwoordelijken van steden en gemeentes en andere zones) en 

neemt deel aan de vergaderingen van de communicatieverantwoordelijken van 

Netwerk Brandweer. 

• Je draagt bij aan en ondersteunt de communicatie-acties vanuit Netwerk Brandweer 

• Je onderhoudt perscontacten 

• Je neemt deel aan opleidingen 

Volgende taken behoren ook tot de opdracht: 

▪ Evenementen en PR: je neemt een actieve rol op binnen de werkgroep evenementen om 

samen kwalitatieve zonale evenementen (Nieuwjaarsreceptie, zonaal evenement, …) te 

kunnen organiseren. 

 

Afhankelijke van de wijzigende omstandigheden of noden van de organisatie kan dit takenpakket ook 

uitgebreid worden. 

 



Competenties 

Organiseren 

▪ Prioriteiten stellen in het werk, rekening houden met gestelde uitvoeringstermijn/deadline 

▪ Opdrachten inplannen van het team 

▪ Opvolging van vooruitgang van het werk en stand van zaken 

▪ Procedures, werkdocumenten, enz. aanpassen en ter beschikking stellen voor betrokken 

partijen  

Communiceren  

Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen  

Niveau 3 – Communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen 

▪ Geeft abstracte of complexe materie op een inzichtelijke wijze weer 

▪ Bouwt zijn betoog op een gericht gestructureerde wijze op 

▪ Communiceert selectief vanuit zijn inzicht in de situatie, om zo sneller zijn doel te bereiken 

▪ Zoekt aansluiting bij het publiek en gebruikt voor hen relevante en overtuigende 

redeneringen, argumenten, voorbeelden en vergelijkingen 

▪ Hanteert een rijk en gevarieerd taalgebruik 

Rapporteren 

Mondeling en schriftelijk feedback of verslag uitbrengen van de voortgang van uit te voeren 

opdrachten, het resultaat en correct en begrijpelijk communiceren met belanghebbenden 

▪ Begrijpelijk en correct mondeling communiceren en rapporteren 

▪ Begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren  

▪ Problemen signaleren inzake de werkzaamheden en de belanghebbenden op de hoogte 

houden van de stand van zaken 

▪ Correct inschatten aan wie en wanneer gerapporteerd dient te worden en afspraken maken 

hieromtrent 

Resultaatgericht werken 

Gericht op kwalitatief realiseren van opdrachten  

▪ Houdt rekening met kwaliteitscriteria 

▪ Kritisch zijn ten opzichte van het eigen werk, controle uitoefenen op resultaten en deze 

afwegen ten opzichte van de vooropgestelde criteria 

▪ Blijven verdiepen in de materie  

▪ Mogelijkheden zoeken om de kwaliteit van het werk te verbeteren 

Loyaal samenwerken 

▪ Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

▪ Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk 

belang 



▪ Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

▪ Stimuleert anderen om informatie of ideeën met elkaar te delen 

▪ Zoekt actief naar samenwerkingsverbanden 

Klantgerichtheid 

Actief meedenken, inspelen op vragen van de klant 

▪ Leeft zich in de situatie van klanten in 

▪ Bevraagt noden, behoeften van de klant 

▪ Speelt in op vragen van klanten en houdt zich aan de regels of afspraken 

▪ Denkt spontaan mee met de klant 

▪ Zoekt naar oplossingen bij problemen 

Integriteit  

▪ Neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk 

▪ Gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie en sensibiliseert 

anderen 

▪ Houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is  

▪ Toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid  

Vaktechnische competenties 

▪ Beschikken over de nodige expertise en kennis met betrekking tot communicatie en  

communicatiemiddelen  

▪ Goeie kennis van digitale media 

▪ Kennis informaticatoepassingen zoals Word, Excel, en een lay-outprogramma  

▪ Basiskennis ICT-toepassingen  

 

 


