
 

 

Tweetalige Communicatiemedewerker (80%) (FR/NL) 

Generatie Rookvrij is een project van de Belgische Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. Generatie 
Rookvrij streeft ernaar dat ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien. We willen roken 
denormaliseren, zonder rokers te stigmatiseren. Daarom streven we ernaar om mensen die willen 
stoppen met roken, nog beter te helpen en ondersteunen. En we streven ernaar om zoveel mogelijk 
omgevingen waar kinderen en jongeren komen, zoals speeltuinen, sportvelden, recreatiedomeinen etc., 
rookvrij te maken. Als rookvrij de norm wordt, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en 
minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving. Op die 
manier voeden we een generatie op die in 2037 kan claimen dat ze tot de eerste rookvrije generatie 
behoort. Generatie Rookvrij is gelanceerd in mei 2018. 

Jouw functie 

Als medewerker communicatie assisteer je de Coördinator van de Alliantie Rookvrije Samenleving. Je 
werkt verschillende aspecten van marketing en communicatie van Generatie Rookvrij uit en denkt mee 
na hoe we deze continu kunnen verbeteren. Zo ben je het aanspreekpunt voor de website van Generatie 
Rookvrij, sta je in voor de organisatie van de campagnes en ondersteun je de verschillende omgevingen 
die rookvrij willen worden. Dit straalt uit op de website van Generatie Rookvrij en zo help je Generatie 
Rookvrij zichtbaarder te maken.  

Je bent verantwoordelijk voor de website, sociale media en de nieuwsbrieven van Generatie Rookvrij. Je 
beheert onze accounts op Facebook, Twitter en Instagram en schakelt die kanalen in volgens hun 
sterktes en kenmerken. Je monitort alles wat er online over Generatie Rookvrij wordt gezegd. Kun je zelf 
animaties, video’s en infographics in elkaar steken? Dan heb je een streepje voor.  

Om goed te weten wat er zich ‘op het veld’ afspeelt en kort op de bal te kunnen spelen in de 
communicatie maak je deel uit van de verschillende werkgroepen die rookvrije omgevingen begeleiden. 

Jouw profiel 

• Minimaal bachelor niveau in de Communicatie, journalistiek of gelijkaardig door ervaring 
• Minimaal 3 jaar werkervaring  
• Je bent perfect tweetalig FR-NL (mondeling en schriftelijk) en hebt een vlotte pen 
• Je hebt bijzondere interesse voor web content (tekst en visuals)  
• Je bent een kei in het uitwerken van een digitale strategie en ‘on-line’ media campagnes 
• Je hebt gevoel voor de doelgroepen en weet dit te vertalen naar effectieve marketingstrategieën 
• Je hebt zin voor initiatief en weet van aanpakken, ook voor praktische en logistieke taken 



• Je legt vlot contacten en kan deze goed onderhouden 
• Je bent zelfstandig maar kan evengoed in teamverband werken (bv. in de werkgroepen) 
• Je hebt ervaring/bent buitengewoon geïnteresseerd in het organiseren van campagnes 
• Je kan goed plannen, organiseren en je houden aan deadlines 
• Je wil vooral werken in een maatschappelijk geëngageerde omgeving 

 

Wat bieden we jou? 

• Een boeiende en gevarieerde functie bij een team met een belangrijke maatschappelijke 
bijdrage. 

• Je komt terecht in een jong en dynamisch team, dat door zijn innoverende aanpak en door co-
creatie, hoge doelstellingen en resultaten nastreeft. 

• Generatie Rookvrij staat nog in de kinderschoenen waardoor er ruimte is voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontplooiing 

• Een contract voor onbepaalde duur van 80% 
• Een aantrekkelijke vergoeding, met diverse extralegale voordelen. 

 

Interesse? 

Wil jij deel uitmaken van het team van Generatie Rookvrij? Solliciteer dan nu door je motivatie en CV 
vóór 1 Juni te sturen naar Danielle van Kalmthout, Coördinator Alliantie voor een Rookvrije Samenleving 
(danielle@alliantierookvrijesamenleving.be). Onder meer je schriftelijke vaardigheden van beide talen 
zullen worden getest. 

Voor meer informatie over de job inhoud: danielle@alliantierookvrijesamenleving.be  

Meer informatie over Generatie Rookvrij: www.generatierookvrij.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.generatierookvrij.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


