
Groen zoekt een tijdelijk redacteur - voltijds -  bepaalde duur ( 3 maanden ) 
 
 
We zijn op zoek naar een redacteur , vanuit het perspectief van een ecologische politieke partij. 
We zoeken een resultaatgerichte, gedreven en creatieve medewerker. 
 
Gelieve te solliciteren met in het onderwerp van je mail:  
201606 - Redacteur – Naam Voornaam 
 
Gelieve te solliciteren volgens de gevraagde procedure om in aanmerking te komen. 
Graag CV en motivatiebrief insturen vóór dinsdag 5/4  om 12 u via personeelsdienst@groen.be 
 
 
Voor meer informatie over de job inhoud kan u contact opnemen met Jonas Dutordoir, Directeur Communicatie, 
Jonas.Dutordoir@groen.be 
Voor meer informatie over verloning en arbeidsvoorwaarden kan u contact opnemen met Truus Roesems, 
Partijsecretaris, Truus.Roesems@groen.be 
 
 
1. Doel van de functie 
 
Via teksten in de partijpublicaties, op de site, in elektronische nieuwsbrieven,… informatie uit de partij en uit de 
maatschappij ontsluiten voor leden en externen. 
 
2. Opdrachten 
 
2.1 Redactie partijcommunicatie 
 
1. Bijdragen aan de continue informatieoverdracht en beeldvorming: 

- Coördinatie opnemen van leden- en sympathisantenblad 
- Ideeën en informatie aanleveren voor het leden- en sympathisantenblad, de nationale/regionale 

pagina’s van het huis-aan-huisblad, de digitale nieuwsbrief en artikels daarvoor schrijven 
- Verhalen voorstellen, uitwerken en uitschrijven voor de website 
- De teksten voor eenmalige publicaties aanmaken (flyers, folders,…) 
- Continu op zoek gaan naar relevante informatie, op de hoogte blijven van de partijwerking en van 

relevant maatschappelijk nieuws 
- Deelnemen aan teamvergadering, huisraad en belangrijke partij-evenementen 
- Actief de media volgen 
- Actief ontwikkelingen in middenveld en maatschappij volgen 
- … 

- Redactieraad samenbrengen 
- De nodige afspraken maken met schrijvers en leveranciers 
- Eindredactie van teksten geschreven door anderen 
- Timing en planning van de verschillende instrumenten opstellen en opvolgen 
- Samen met collega’s en redactieraad op zoek gaan naar verbeterpunten 

 
2. De communicatiestrategie van Groen mee uitvoeren en uitdragen: 

- de algemene communicatiestrategie kennen en toepassen in de dagelijkse praktijk 
- mee werken aan permanente evaluatie en verbetering hiervan 
- positief bijdragen aan het imago van Groen 
- … 

2.2 Nationaal werk 
- Je werkt samen met de andere medewerkers van de partij mee aan de concrete ondersteuning van en 

mobilisering voor grotere campagnemomenten en partijactiviteiten (vormingsdagen, raadsledendag, 
ledendag, huis-aan-huisblad, nieuwjaarsreceptie, congres, …) en brengt de projecten van de partij 
samen met collega's en vrijwilligers tot een goed einde. 

- Je vangt problemen bij collega’s mee op. 
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3. Competenties 
 
Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed en het politieke bedrijf 

 Je kent de visie Groen 

 Je kent de organisatie van de partij 

 Je kent de werking van het politieke gebeuren 
 
Je hebt kennis van communicatie 

 Je kent de werking van de media 

 Je hebt een vlotte schrijfstijl 

 Je kan voor verschillende doelgroepen schrijven (brieven voor leden, folders, schrijven voor het web, 
ect.) 

 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands  

 Je kan vlot contacten leggen 

 Je kan communicatiestrategieën doorzien en ontwikkelen 

 Je kan vlot informatie verwerken 

 Je bent gebeten om nieuwe ontwikkelingen op vlak van media op de voet te volgen 
 
Je hebt een professionele houding 

 Je werkt mobiliserend en proactief, je neemt voortdurend initiatief 

 Je bent creatief en denkt oplossingsgericht 

 Je kan snel en doelgericht werken 

 Je kan zelfstandig werken  

 Je kan in team werken 

 Je kan feedback geven aan vrijwilligers en collega's 

 Je bent flexibel 

 Je kan overweg met informatica (outlook, internet, office) 

 Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren tussen verschillende actoren 

 Je bent loyaal ten aanzien van de partij 
 
4. Functievereisten 

Diplomavereisten Geen specifieke diplomavereisten 

Ervaring Minstens 2 jaar professionele journalistieke 
ervaring in geschreven media (print, online) 
 

Andere Bereid tot extra inzet in bepaalde piekperiodes. 

5.  Praktische informatie 
 
Voltijdse betrekking van bepaalde duur, 3 maanden 
Standplaats: Brussel, Sergeant De Bruynestraat, 1070 Anderlecht 
Verloning: Universitair verloning, hospitalisatieverzekering 
24 verlofdagen bij voltijdse tewerkstelling 
 
Groen streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. 
 
 


