
VACATURE 

webmaster 
Voltijds of 80%, onbepaalde duur  

 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om 
gezond te leven. Met onderbouwd advies, opleidingen, concrete tips en kant-en-klare 
projecten. Je kent ons misschien wel van de voedings- en bewegingsdriehoek? Of 
10.000 stappen? Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe webmaster. Zin om ons 
communicatieteam te versterken met je passie voor websites? 

Check alvast onze organisatie op www.gezondleven.be.  

Je functie 

• Je staat in voor het onderhoud van content van websites, apps, of andere 
digitale interfaces. 

• Je werkt samen met externe ontwikkelaars om allerlei digitale platformen uit 
te bouwen. Jij zal het contactpunt zijn en de brug vormen tussen de technische 
ontwikkelaars en de medewerkers van Gezond Leven. 

• Je adviseert de medewerkers rond de beste aanpak bij het uitbouwen van een 
digitale interface voor een project/campagne. Bv.: beslissingen rond 
functionaliteiten, user interface, user experience, SEO, SEA. 

• Je beantwoordt technische/inhoudelijke vragen van eindgebruikers van de 
websites/apps, of ondersteunt andere medewerkers bij het beantwoorden van 
deze vragen. Conform afspraken bij begin van project.  

• Je volgt de bezoekers- en andere cijfergegevens op van onze digitale projecten 
en geeft op basis hiervan advies voor verdere ontwikkeling. 

• Je volgt het online marketing bureau (die instaat voor SEA) maandelijks op, 
samen met de communicatiemanager. 

Je profiel 

• Je hebt een relevante bachelor of master (ICT/informatica). Of je blaast ons 
gewoon omver door tonnen ervaring.  

• Je hebt al een eerste ervaring met het beheer van een website en de meest 
gangbare CMS-systemen. 

• Je kent principes van informatie-architectuur: je kan grote brokken informatie 
binnen een logische structuur zetten (wireframing, sketches). 

http://www.gezondleven.be/


• Je hebt een algemene interesse in all things digital, je kan aanbevelingen doen 
rond nieuwe trends, nieuwe manieren van aanpakken etc…. 

• Je hebt een basiskennis in grafische programma’s om fotomateriaal aan te 
passen naar het juiste formaat voor websites. 

• Je kan cijfergegevens in Google Analytics lezen en interpreteren.  
• Kennis van SEO en SEA is een pluspunt. 
• Je bent een probleemoplosser, je kan je collega’s helpen in diverse situaties, 

met behulp van een waaier van digitale tools.  
• Je neemt graag initiatief en ziet overal ruimte voor verbetering. 

Wij bieden je 

• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met 
maatschappelijk actuele en inspirerende thema’s, erkend als het 
expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen. 

• Een prettige en vlotte werksfeer en open bedrijfscultuur, met regelmatig after- 
works. 

• Een gedreven team met een klein hoekje af. 
• Kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien. 
• Een voltijdse job of 80% van onbepaalde duur. 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331, bachelorniveau), gratis 

woon-werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele 
arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.  

Interesse? 

Stuur ten laatste op 26 juni 2019 je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-
formaat ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be 
met referentie ‘IT2019’.  

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij  
gert-jan.vancakenbergh@gezondleven.be - 02 422 49 58.  

 

Veel succes, we wachten op je! 
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