Oxfam-Wereldwinkels vzw wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want handel is een krachtige hefboom
voor duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in de wereldhandel via publiekscampagnes, acties
met jongeren en scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door onze 235 Oxfam-Wereldwinkels,
speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen
we hoe het anders kan.
Meer dan 6500 vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels, smeden banden met
andere organisaties en laten mensen ontdekken wat eerlijke handel betekent. Op het hoofdkantoor van OxfamWereldwinkels | Oxfam Fair Trade in Gent werken ongeveer 80 mensen. Daarnaast zijn er nog zo’n dertig medewerkers
verspreid over de wereldwinkels.

Oxfam-Wereldwinkels / Oxfam Fair trade is op zoek naar een gemotiveerd

Redacteur
Communicatiemedewerker
(M/V/X) (100%)

je functie
• De pen is machtiger dan het zwaard. Door middel van scherpe en originele teksten maak je onze missie en acties
duidelijk bij het grote publiek.
• Je informeert en activeert onze vrijwilligersachterban met heldere, wervende communicatie.
• Je verzorgt de (eind)redactie en de productieopvolging van allerhande communicatie- en marketingmateriaal: magazine,
verpakkingen, achtergrondverhalen over producenten in het Zuiden, folders, advertenties, inhoudelijke dossiers, affiches,
POS-materiaal, ...
• Je werkt mee aan de productcommunicatie, acties en campagnes.
• Je ondersteunt de digitale medewerker met teksten voor sociale media, nieuwsbrieven en webcopy.
• Je ondersteunt de persmedewerker bij het schrijven van persberichten.
• Je ondersteunt collega’s bij het schrijven van (opinie)teksten.

JE PROFIEL
• Je hebt een diploma in een talen- of communicatierichting of gelijkwaardige ervaring.
• Je hebt een passie voor taal en een vlotte pen. Je kan een ingewikkelde boodschap omzetten naar een
laagdrempelige tekst.
• Je schrijft voor diverse doelgroepen: klanten, vrijwilligers, sympathisanten, beleidsmakers, …
• Je schrijft foutloos Nederlands.
• Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans, kennis van het Spaans is een pluspunt.
>
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Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig.
Je bent creatief.
Je kan zelfstandig plannen, organiseren en projecten opvolgen.
Je hebt de meest essentiële informaticatoepassingen onder de knie en vindt je weg in de digitale wereld.
Je herkent je in de missie van Oxfam-Wereldwinkels.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een boeiende job waarin je creatief kan zijn.
Je komt terecht in de communicatiedienst van een professionele organisatie, die wereldwijd actief is in eerlijke handel.
Bediendecontract van onbepaalde duur 100% (80% is bespreekbaar)
Verloning overeenkomstig PC 329.01 met voltijds brutoloon tussen € 2552,76 en € 4247,00. Relevante anciënniteit wordt
in onderling overleg overgenomen.
6 extra verlofdagen bovenop het wettelijke verlof.
Een flexibele werkurenregeling. Overuren worden gecompenseerd.
Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en fietsvergoeding), leaseplan fietsen,
ecocheques, fruit op het werk, hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen.
Aangename en informele werksfeer in een ecologisch gebouw (vlakbij station Gent Dampoort).
Onmiddellijke indiensttreding mogelijk.

Interesse?
• Stuur je motivatiebrief en cv tegen uiterlijk 01/03/2019 via e-mail naar sollicitaties@oww.be, t.a.v.
Matthias Van Ruyskensvelde, HR-afdeling.
• Weerhouden kandidaten krijgen een thuisproef, mogelijk gevolgd door een tweede proef en gesprek.
• Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Yasmine Mertens, op het nummer +32 (0)9 218 88 62 of via
e-mail yasmine.mertens@oww.be.
◆ ed. : JA19 -026
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