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Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vormt samen met vzw Constructief en vzw 

Mobiel de Deltagroep. We ontwikkelen als maatwerkbedrijven verschillende producten, 

diensten en activiteiten. Op die manier helpen we onze medewerkers maatschappelijk en 

professioneel te participeren en versterken we het sociaal weefsel.  De 3 vzw’s bieden 

banen en werkervaringskansen voor wie om persoonlijke redenen moeilijk een job vindt.  

Het kringloopcentrum zorgt tevens voor minder afval en een breed aanbod voor elk 

budget. 

 

Meer informatie over de werking van de groep is te vinden op www.deltagroep.be,  

www.dekringloopwinkel.be, www.vzwconstructief.be en www.mobiel.be. 

 

Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zoekt een gedreven collega (m/v): 

 

Marketing- en communicatieverantwoordelijke 
 

Je staat in voor de marketing, communicatie en promo voor de diverse 

activiteiten binnen de Deltagroep waarvan het grootste aandeel de 
verkoop en inzameling voor de kringloopwinkel betreft.  

 

GLOBALE DOELSTELLINGEN 

Samen met de directie bepaal je de marketing- en communicatiestrategie op korte en 

lange termijn. Je vertaalt dit in een eigen strategisch marketingplan, een jaarlijks 

communicatieplan en eventueel bijkomende initiatieven voor elke activiteit en voor het 

groepsimago. Je zorgt dat de organisatie zowel intern als externe een wervend verhaal 

naar buiten brengt. Hiermee ben je de stuwende kracht om ons als top of mind binnen 
sociale  en circulaire economie te profileren.  

Je realiseert het jaarlijks communicatieplan, eventuele bijkomende initiatieven en 

doorlopende marketingactiviteiten in samenwerking met de interne verantwoordelijke 
lay-out, en andere beleidsmedewerkers en/of leidinggevenden.  

Voor Mobiel werk je ad hoc en op vraag. 

CONCRETE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

- Je bent de stuwende kracht voor het creëren van een sterk imago en sterke 

merken.  Je zorgt voor vernieuwing van het imago en van de communicatie, 

afgestemd op maatschappelijke en marktevoluties.  Dit door het lanceren van 

ideeën voor acties, innovaties, evenementen, … en door het vernieuwen van de 

gebruikte communicatiemedia en van de gebruikte boodschappen. Je brengt de 
marketing- en communicatieacties tot een goed einde.  

- Je maakt een budgetvoorstel op basis van het jaarlijks communicatieplan voor 
komend jaar en beheert het budget. 

- Je stuurt de medewerker lay-out aan. In overleg met de directie bepaal en 

garandeert je visuele identiteit op maat van elke vzw en/of activiteit.  

http://www.deltagroep.be/
http://www.dekringloopwinkel.be/
http://www.vzwconstructief.be/
http://www.mobiel.be/
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- Je lanceert en coördineert projecten en initiatieven die op communicatie en PR 

gericht zijn (bijv. open bedrijvendag, een opening van een winkel, pop-up,…).  

- Je beheert de sponsoring in natura en andere samenwerkingsverbanden rond 

gebruik van goederen en materialen van De Kringloopwinkel. Je bent de 
contactpersoon voor bedrijfsbezoeken.  

- Je hebt een sterk intern netwerk om samen je doelstellingen te bereiken. Alle 

betrokken medewerkers in de organisatie zijn op de hoogte van de beoogde 

beeldvorming en de vertaling in de visuele identiteit en inhoudelijke 
boodschappen.   

- Je bent de motor achter een doeltreffende en wervende communicatie: Je beheert 

de sociale media, websites, nieuwsbrief, drukwerk, campagnes, pers. Je bent de 

copywriter van dienst. Je bouwt hiervoor ook aan een sterk extern netwerk:  pers, 

lokale overheden en organisaties,... Je grijpt elke kans die zich voordoet om de 
merken of activiteiten actief in de kijker te zetten.  

 

WIE BEN JE? 

Om dit waar te maken combineer je deze kwaliteiten: 

- Je bent gedreven en gebeten om initiatief te nemen, en je kan vrij denken en 
soepel nieuwe ideeën voortbrengen; 

- Je kan mensen aansturen en projecten van begin tot eind in handen te nemen en 
afwerken; 

- Je hebt een sterk gevoel voor het raken van de juiste snaar in communicatie; je 

spreekt en schrijft heel vlot; ook jouw gevoel voor de juiste ‘look and feel’ is sterk 
ontwikkeld; 

- Je snapt hoe je een imago met de juiste boodschap in de ‘markt’ of in de ‘publieke 

opinie’ zet, en wat de beste kanalen daarvoor zijn; je hebt daar ook meerdere 
jaren relevante ervaring mee. 

- Je bezit een Bachelor diploma richting communicatie en/of marketing.  

 

WAT BIEDEN WE? 

- Motiverende werksfeer in een dynamisch sociaal bedrijf; 

- de kans om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale en 
milieudoelstellingen van de organisatie; 

- verloning volgens intern baremasysteem (+ maaltijdcheques en 

hospitalisatieverzekering); 

- voltijds vast contract voor onbepaalde duur. 

 

AANWERVINGSPROCEDURE 
 
Stuur uw volledig CV en motivatiebrief naar vacature@deltagroep.be tav Sylvie 

D’Hondt, personeelsdirecteur. 

 

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen met telkens een selectie:  

 eerste gesprek 

 schriftelijke proef 

 diepte interview 

mailto:vacature@deltagroep.be

