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Word jij onze nieuwe 

grafische- & communicatiemedewerker? 

 
Enthousiast tweetalig communicatieteam zoekt creatief & social media-beest om elke 
dag samen meeslepende communicatie te creëren over de duurzaamheids-educatieve 
projecten, workshops & campagnes van GoodPlanet. 
 

Over GoodPlanet Belgium 

GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een 

duurzame samenleving. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en 

planten we zaadjes voor verandering. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. 

Jaarlijks inspireren en activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 

kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. 

Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons  

 
Jouw rol en taken: 

• Je zorgt, als ‘huislayouter’ van de organisatie, voor frisse en professionele layouts van alle 

print & online publicaties van GoodPlanet: educatief materiaal, templates, infographics, 

visuals, jaarverslag, brochures, (roll-up-) banners, vlaggen… in Adobe Indesign, Illustrator, 

Photoshop en Canva. 

• Je organiseert en bewaakt de grafische planning van de organisatie: wat je zelf kan doen plan 

je zelf in, voor andere opdrachten schakel je een externe vormgever in, in samenspraak met 

je collega’s van het Communicatieteam. Je overlegt met collega projectmanagers inzake de 

grafische noden en mogelijkheden binnen hun project en zoekt met hen naar realistische 

oplossingen in functie van werktijd en budget. 

• Je bewaakt de huisstijl en doet aan kwaliteitscontrole op wat naar buiten gaat. 

• Je volgt drukwerk op en helpt collega’s met drukwerkbegeleiding. 

https://www.goodplanet.be/nl/over-ons


 
 

 

• Je organiseert en bewaakt samen met je Franstalige collega de contentplanning en doet aan 

community management (reageren op berichten). Je neemt deel aan de wekelijkse 

contentmeeting. 

• Je schrijft wervelende teksten: posts voor social media (Facebook, Instagram, LinkedIn), onze 

website, persberichten… 

• Je vertaalt: korte teksten van Frans naar Nederlands (voor langere teksten worden externe 

vertalers ingeschakeld). 

• Je verzorgt eindredactie op Nederlandstalige teksten 

• Je maakt deel uit van het communicatieteam (5 collega’s) en vergadert tweewekelijks met 

hen.  

 

Dit profiel zoeken we: 

• Je hebt een paar jaar ervaring als grafisch ontwerper.  

• Je hebt een uitstekende kennis van Adobe Creative Suite (Illustrator, Indesign, Photoshop) 

en Canva. 

• Je schrijft goed en graag.  

• Je kan meerdere uiteenlopende opdrachten goed organiseren & plannen, in samenspraak 

met zowel interne collega’s als externe partners. 

• Je hebt ervaring met social media & contentplanning. 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands.  

• Je hebt een goede actieve kennis van het Frans: Je kan een tekst uit het Frans naar het 

Nederlands vertalen. Tweetaligheid NL/FR is een pluspunt. 

• Je hebt een grote voeling met duurzaamheid & duurzaamheidseducatie.  

• Je kent het standaard Microsoft Office pakket. 

 

Dit bieden we je: 

• Een 4/5 of 5/5 contract (bespreekbaar)  

• Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team 

• Mogelijkheid tot thuiswerk (ook na deze corona-tijden) met een thuiswerkvergoeding 

• Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren 

• Correcte verloning volgens barema 

• Een 13e maand 

• Een maaltijdcheque per gewerkte dag 

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de fiets en de wagen  

• Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer 

 

Zo kan je solliciteren: 



 
 

 

Stuur ten laatste op 6 februari je Curriculum Vitae samen met een korte motivatie per mail met 

onderwerp “sollicitatie grafisch & communicatiemedewerker” naar vacature@goodplanet.be  

 

Selectieprocedure 

1) 7/2: Eerste selectie op basis van motivatiebrief en CV 

2) 15/2: Digitale proef (grafische & schrijf-opdracht) 

3) 22 & 23/2: Sollicitatiegesprek op kantoor in Brussel of via Teams (naargelang de heersende 

coronamaatregelen). 

4) Indiensttreding: zo snel mogelijk (ten vroegste 7 maart 2022)  

Heb je nog vragen over de functie? Mail Fenna Bouve, communicatiemanager 

op f.bouve@goodplanet.be 
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