
 
    
       

COMMUNITY MANAGER (V/M/X) (A4535I) 

     Uiterste datum indienen kandidatuur: 17/05/2021 

           
 

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van 

Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt 

zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme 

en professionalisme centraal staan. 
 

Vandaag is het OCMW op zoek naar een Community manager voor het departement Sociale Actie. 

Deze persoon is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de aanwezigheid van het OCMW op het 

internet en op de sociale netwerken die specifiek door de verschillende doelgroepen worden gebruikt, 

en voor de promotie van de activiteiten van het departement Sociale Actie. 
 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

• Je ontwerpt, beheert en actualiseert de verschillende communicatiekanalen op internet en op 

de sociale netwerken: programmeren/ontwerpen van de kanalen, schrijven en integreren van 

inhoud 

• Je animeert de sociale netwerken en beantwoordt vragen van internetgebruikers   

• Je zet een monitoringsysteem op voor alle informatie over de activiteiten van het DSA 

• Je volgt en analyseert indicatoren (verkeer, tevredenheid) om de communicatie te verbeteren 

• Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in nieuwe technologieën om deze aan te 

passen aan het doelpubliek 

• Je beheert webservers (beheer en administratie van Microsoft-servers, bijwerken van 

beschermingscertificaten, enz.) 
 

Jouw profiel 
 

▪ Je beschikt over uitstekende schrijf- en communicatievaardigheden (mondeling en 

schriftelijk), goede netwerkvaardigheden en uitstekende analytische en synthetische 

vaardigheden 

▪ Je bent vertrouwd met nieuwe technologieën en sociale netwerken 

▪ Je bent een flexibel en oplossingsgericht persoon, creatief en innovatief met een sterk gevoel 

voor initiatief 

▪ Je hebt een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor of Licenciaat/Master) of bent in het bezit 

van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma 

op het moment van de aanwerving 

▪ U beheerst op perfecte wijze ene van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

(NL/FR)  

▪ U heeft een goede beheersing van de andere taal van het Gewest  

▪ Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen 

▪ U hebt ten minste 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van communicatie  

▪ U bent vertrouwd met de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR) en hebt 

een goede beheersing van computertools (Office-suite, Adobe, Photoshop, Illustrator) 
 

Wij bieden 
 

▪ Een flexibele en gevarieerde werkomgeving 

▪ Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info 

hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werk bij het OCMW – Hoe 

toe te passen”) 

▪ Een weddeschaal B1 of A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige 

index van 2.292,78 € (B1) of de 3.118,18 € (A1) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van 

vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)  
 

 

http://ocmwbxl.brussels/


Word lid van ons team!  

 

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie  of via het e-mailadres: 

selections@ocmwbxl.brussels  met verplichte vermelding van het referentienummer  A4535I 

 

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op 

onze website (“Werk bij het OCMW – hoe toe te passen”) 

 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie
mailto:selections@ocmwbxl.brussels

