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Functieprofiel medewerker Regiomarketingcampagne 
Westhoek. De nieuwe wereld 2.0 

Plaats in de organisatie 

Afdeling Regiomarketing 
Directe leidinggevende Algemeen Directeur 
Eindverantwoordelijke Algemeen Directeur 

Graad 
B11 medewerker 

Overeenkomst 

Voltijdse functie (40u/week) via contract van bepaalde duur (tem 30/06/2023). 

Functieomschrijving 

Als medewerker werk je mee aan het regiomarketingproject Westhoek De nieuwe wereld 2.0 

Aanwervingsvoorwaarden 
- U bent houder van een bachelordiploma. Er is geen beroepservaring vereist.  U bent vertrouwd 

met ‘marketing’ in het algemeen en ‘regiomarketing in het bijzonder’. U bent enthousiast en 
gedreven en bereid om uw schouders te zetten onder de uitvoering van regiomarketingcampagne 
Westhoek De nieuwe wereld 2.0.   

- Interesse voor sociaaleconomische streekontwikkeling. 

- Zin voor initiatief en zelfstandig werken, gecombineerd met goede sociale en 
netwerkvaardigheden, collegialiteit en klantgerichtheid t.a.v. de partnerorganisaties en 
stakeholders. 

- Een analytisch denkvermogen is een must. 

- Vlotte communicatieve vaardigheden en commerciële feeling. U heeft voeling met het 
bedrijfsleven en kunt zich inleven in de geest van ondernemers. Tevens bent u bereid om nauw 
samen te werken met lokale besturen. 

- Het vlot kunnen hanteren van communicatietools en ervaring met projectmanagement (incl. 
budgetbeheer) vormen een groot pluspunt.  Ervaring met diverse sociale mediakanalen is 
meerwaarde. 

- Een flexibele ingesteldheid.  

- U kunt planmatig, kwaliteitsvol en accuraat werken en beschikt over organisatorische 
vaardigheden om projecten tot een goed einde te brengen 

Taakinvulling 

Uitvoeren van een regiomarketingcampagne waarbij een marktbenadering van belang is: 

- realiseren van een merk –marketing - en mediastrategie 

http://www.dvvwesthoek.be/
mailto:info@dvvwesthoek.be


      

2 

 

- bijsturen van een communicatieconcept 

- aanwenden van de campagnemiddelen en – kanalen 

Beheren van informatie van de regio en ze gebruiken voor de on- en offline communicatie-

instrumenten 

- Je verzamelt de content van de website en de sociale media pagina’s van de regio; 

- Je verzamelt de content voor de campagne (in overleg met het campagneteam), je maakt het op 
en coördineert de verzending; 

- Je controleert de content geleverd door derden en je geeft zelf content in. Je waakt over de 
kwaliteit van de inhoud. 

- Je doet zelf voorstellen voor de bijsturing van deze instrumenten; 

- Je bewaakt mee de regio-huisstijl; 

- Je beheert het beeldmateriaal van de regio. 

Informeren, terugkoppelen en input verzamelen van stakeholders van de campagne 

- Organiseren van overleg met actoren (bedrijven, lokale besturen, sociale partners, …) 

- Netwerkmomenten bijwonen 

- Proactief een netwerk uitbouwen 

Coördineren van en eventueel zelf aanwezig zijn op beurzen en publieksevenementen waar de regio 

aanwezig is. 

Ondersteunen van de algemene werking van het bedrijf 

- Je ondersteunt de algemene werking van het bedrijf op een collegiale manier; 

- Je helpt mee aan een goede coördinatie en afstemming tussen de verschillende teams. 

- Actief bijwonen van overlegmomenten en daar feedback geven over de uitvoering van de 
campagne (raad van bestuur, burgemeestersoverleg, …) 

- Beslissingen van de raad van bestuur voor de campagne voorbereiden (bestekken opmaken, …) 

Kennis & competenties 

Communicatieve vaardigheden 

Ideeën en informatie helder en duidelijk overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen door 
het publiek tot wie men zich richt. Afhankelijk van de situatie of het doel een passende wijze van 
communiceren gebruiken. 

Niveau 2 – Zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen 

Schriftelijke vaardigheid 

Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep en aangepast aan het gebruikte 
kanaal. 

Flexibiliteit 

Zijn werkwijze of houding effectief aanpassen bij wijzigende omstandigheden, problemen of kansen, 
teneinde het gestelde doel te bereiken. 

Niveau 1 – Adequaat reageren op omstandigheden 
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Initiatief 

Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties ondernemen en voorstellen doen die bijdragen tot 
betere resultaten voor de organisatie. 

Niveau 2 – Zien en grijpen van kansen 

Innoveren 

Het hebben en stimuleren van nieuwe ideeën, werkwijzen en toepassingen. Zich met een 
onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, diensten en 
werkgebieden. 

Niveau 2 - Voorstellen van creatieve alternatieven 

Integriteit 

Handelen – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en 
waarden, ook onder moeilijke omstandigheden of druk om hier vanaf te wijken. 

Niveau 1 – Correct handelen en de regels respecteren 

Klantgerichtheid 

Inspelen op en tegemoet komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als 
externe klanten. 

Niveau 2 - Actief meedenken met de klant 

Kwaliteitsgerichtheid 

Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in stand houden door hoge eisen 
te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van anderen. 

Niveau 1 - Hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten herstellen 

Netwerken 

Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega's, vennoten en 
overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie. 

Niveau 2 - Nieuwe contacten leggen 

Onderhandelingsvaardigheid 

Het bereiken van doelen in overleg met anderen en het daarbij eens worden zonder elkaars belangen 
uit het oog te verliezen op een wijze die bij beiden partijen tot overeenstemming en acceptatie leidt. 

Niveau 1 – In staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen 

Planning- en organisatievermogen 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen 
aangeven om bepaalde doelen te bereiken. Structuur aanbrengen in taken en processen. 

Niveau 1 – Eigen werk effectief plannen en organiseren 

Rapporteren 

Regelmatig verslag uitbrengen aan betrokken instanties omtrent het verloop en de stand van zaken 
van het werk. 

Resultaatgerichtheid 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen 
en afspraken. 

Niveau 1 - Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren 
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Samenwerken 

De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel, 
ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. 

Niveau 1 – Meewerken en anderen informeren 

Stressbestendigheid 

Effectief blijven presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, weerstand en/of kritiek. Zich niet 
van zijn stuk laten brengen. 

Niveau 2 – Kunnen omgaan met onverwachte moeilijke situaties 

Tact 

Luisteren naar en meedenken met anderen, onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen 
en zich kunnen verplaatsen in anderen. Bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen. 
Adequaat inpikken en reageren op anderen. 

Niveau 1 – Openstaan voor anderen 

Zelfstandigheid 

Het vermogen om zelf een aantal beslissingen of acties te nemen en de bereidheid om 
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen daden en prestaties, om fouten te corrigeren en prestaties 
te verbeteren. 

Niveau 1 – In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten 

Kennis 

Niveau 2 - Professionele kennis: Kan de zelfstandig kennis binnen het eigen vakdomein toepassen 
Professionele kennis van MS 365 Office programma’s 


