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BEParalympics

Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Belgische paralympische
beweging op internationaal vlak en promoot haar waarden in ons land. Het BPC stimuleert de
atleten om zich te ontplooien door de ontwikkeling van topsport en door sport open te stellen
voor iedereen.
Om de ambitieuze doelstellingen van Paralympic Team Belgium te realiseren, zoekt het BPC een:

Communication Coordinator (M/V/X)
Functiebeschrijving :
De Communication Coordinator werkt onder de verantwoordelijkheid van de Marketing &
Partnerships Manager en is actief in volgende domeinen:
•

•

•

•

Communicatie en campagnes:
o Werkt mee aan de algemene communicatiestrategie van BPC.
o Creëert en stelt content op voor de communicatiekanalen van BPC: Facebook,
Instagram, Twitter, nieuwsbrieven, website…
o Handelt als Community Manager op de sociale mediakanalen.
o Bouwt mee aan de visuele identiteit en staat in voor de productie van het
communicatie- en promotiemateriaal.
o Stippelt de communicatiecampagnes mee uit en staat in voor de verspreiding ervan.
o Versterkt de bekendheid, de impact,… van Paralympic Team Belgium.
o Werkt de communicatie uit in verband met de Paralympische Spelen en
internationale wedstrijden.
o Is verantwoordelijk voor het gebruik van de beeldbank van BPC.
Media en pers:
o Schrijft en coördineert persberichten.
o Genereert publiciteit voor de Paralympische Beweging door middel van pro- en
reactieve communicatie met de media.
o Zorgt voor media monitoring.
o Beheert en volgt persaanvragen op.
o Volgt het proces van persaccreditaties op in functie van internationale
paralympische competities.
o Coördineert de samenwerking met de mediapartners van BPC.
Evenementen:
o Neemt deel aan de voorbereiding, organisatie en communicatie van BPCevenementen (Paralympic Sports Awards, Paralympic Day, etc.).
o Is verantwoordelijk voor de communicatiecampagnes rond evenementen.
Nationale commissies:
o Coördineert de Marketing & Communication Commission :
▪ Stelt de agenda’s en rapporten op en houdt de actiepunten bij.
▪ Treedt op als contactpersoon inzake communicatie voor de twee
aangesloten sportfederaties bij BPC: Parantee-Psylos en la Ligue Handisport
Francophone.
o Neemt deel aan de Paralympic Games Commission :
▪ Voert de taak uit van Team Content Manager met het oog op en tijdens de
Paralympische Spelen van Tokyo 2020.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je deelt onze passie voor G-sport;
Je bent drietalig (Nederlands, Frans, Engels);
Je bent houder van een master diploma in de communicatie of marketing of
gelijkwaardig door ervaring;
Je hebt een passie voor sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,… ) en
deze hebben geen geheimen voor je;
Je hebt redactioneel talent en houdt er een zeer goede spelling op na;
Je bent bekwaam om complexere taken alsook meerdere parallelle projecten te
beheren;
Je staat open voor een flexibele job die soms ‘s avonds, tijdens de weekends en/of in
het buitenland kan plaatsvinden;
Je kan een attest van goed gedag & zeden voorleggen;
Je beschikt over een rijbewijs type B.
Ervaring met grafische ontwerpsoftware (Adobe Premiere, Photoshop, Indesign,
Illustrator) is een troef;
Een succesvolle ervaring in een vergelijkbare functie is een troef.

Uiteraard staan alle posten binnen BPC open voor personen met een beperking!
Ons voorstel:
•
•
•
•

Een fulltime job;
Een contract van onbepaalde duur;
Een loon in overeenstemming met het barema PC 329.01(A);
Een spannende en zinvolle job binnen een jong en dynamisch team.

Contact:
Stuur je kandidatuur samen met een gedetailleerde CV en motivatiebrief vóór 10/01/2021 naar
jobs@paralympic.be.

