
Job : communicatie en projectmanagement assistent
Voltijds : mei 2021 - november 2021

Visie en missie
Be education is een netwerk van changemakers die zich inzetten om het onderwijs te verbeteren en het
succes van elke student in België te promoten.

De VZW Be Education is in 2019 ontstaan op initiatief van een filantropische stichting in samenwerking
met actoren in het veld. De missie van Be Education is om maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan
het verbeteren van de prestaties van het schoolsysteem te verenigen, te versterken en te verbinden.

We ondersteunen de leden van ons netwerk door middelen en opleidingen te verstrekken, en faciliteren
verbindingen en ontmoetingen om een blijvende impact te genereren in het onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheden
In nauwe samenwerking met de community- en communicatiemanager zult u de activiteiten van Be
Education versterken, de communicatie zowel intern als extern ontwikkelen en implementeren en
meewerken aan de ontwikkeling van mapping en analyses van het ecosysteem. Dankzij uw enthousiaste
communicatieaanpak bent u een belangrijke gesprekspartner voor het netwerk en voor de partners.

Interne en externe communicatie en evenementen:
- Content creatie en social media-feed
- Schrijven, content creatie en opmaken van nieuwsbrieven
- Update van de Wordpress-website
- Hulp bij het creëren van externe communicatie ondersteuning: strategie en creatie van visuele,

schriftelijke en digitale media
- Actieve deelname aan de organisatie, communicatie en impactmeting van evenementen:

co-creatie van workshops en activiteiten voor het netwerk (behoefteanalyse, opleiding,
uitwisseling van goede praktijken, conferenties, ...)

Kennismanagement: ontwikkeling van analyses en mapping van het ecosysteem
- Kennismanagement en bijdrage aan de ontwikkeling van publicaties en data verdeeld door het

netwerk
- Analyse van het ecosysteem
- Toezicht houden op en waken over het schoolsysteem
- Het aanmaken van contacten, partnerschappen en prospects om lid te worden van het netwerk

Operationele ondersteuning:
- Beheer van gegevens en contacten
- Bijdrage aan financiële en administratieve taken
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Het ideale profiel:
- U hebt een opleiding in het hoger onderwijs, van lange type of universitair. Met voorkeur op het

gebied van communicatie (communicatie, journalistiek, marketing ...) of in het onderwijs.
- U hebt een goede kennis van en interesse in het onderwijs.
- U beschikt over uitstekende communicatieve en schrijfvaardigheden.
- U hebt het vermogen om in teamverband maar ook zelfstandig te werken, proactief,

georganiseerd en productief. Vermogen om te animeren, per project te werken, in een netwerk te
werken.

- U hebt een eerste ervaring met projectmanagement in een ondernemende omgeving, een
start-up of een non-profitorganisatie.

- U voelt u op uw gemak binnen een klein team, neemt initiatieven en hebt een continue
verbeteringshouding.

- U spreekt vloeiend Frans en Nederlands. Engels is een pluspunt.

Wat we aanbieden:
- Een werk vol van zin en betrokkenheid binnen een gemeenschap van actoren in de

onderwijssector.
- Een kans om in een klein team te werken en verschillende verantwoordelijkheden op u te nemen.
- Een kans om te communiceren en verbonden te zijn met innovatieve projecten op het gebied van

onderwijs en in de associatieve sector.
- Een kans om deel te nemen aan meer dan 10 opleidingen georganiseerd door Be education.
- Fulltime werk in een flexibele omgeving vanaf mei 2021.

Wilt u bij ons aansluiten?
Stuur ons dan uw CV en motivatiebrief naar com@beeducation.be.
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