
VACATURE 

Kabinetsmedewerker / Woordvoerder 

 

#teambram is op zoek naar een dynamische allrounder met goeie communicatie skills en een 

gezonde interesse in, kennis van, de arbeidsmarkt en sociale economie.   

Je komt terecht in het team van Gents schepen Bram Van Braeckevelt, bevoegd voor Feesten en 

Evenementen, Openbare Netheid, Toerisme, Werk en Sociale economie. Samen met 5 collega’s, vorm 

je het kabinet van Bram. Dagelijks zetten we ons in voor een levendige stad, voor propere buurten, 

een aantrekkelijk en leefbaar Gent, met meer Gentenaars in een goeie job. De Gentse Feesten mee 

organiseren behoort tot de hoogtepunten van ons jaar. 

Om ons team te versterken zoeken we een woordvoerder met goeie communicatie skills. Daarnaast 

volg je als raadgever de beleidsdomeinen werk en sociale economie op. Binnen #teambram zoeken we 

echter steeds de complementariteit op, dus een reshuffle van taken en verantwoordelijkheden 

behoort tot de mogelijkheden. We zoeken een leergierig, ondernemend collega met veel goesting om 

erin te vliegen.  

 

JOUW OPDRACHT 

Als woordvoerder… 

- breng je communicatieopportuniteiten aan op basis van actualiteit (reactief en proactief) en 

herken je de nieuwswaarde in dossiers  

- bespreek je en geef je feedback over communicatiemogelijkheden en -items 

- bewaak je de timing en de opportuniteit van de externe communicaties 

- schrijf en verspreid je persmededelingen, organiseer je persmomenten 

- vertaal je de gekozen items in toegankelijke politieke boodschappen 

- gebruik je sociale media om de impact en de zichtbaarheid van de politieke boodschappen te 

verhogen 

- lever je nieuwe ideeën aan om boodschappen op ruime schaal te verspreiden 

- bouw je een netwerk van journalisten uit, onderhoud je contacten met hen 

 

Als raadgever… 

- behoud je het overzicht over lopende dossiers, doelstellingen en acties uit ons beleidsplan  

- zorg je dat de besluitvorming rond de thema’s werk en sociale economie gesmeerd loopt   

- ben je ons aanspreekpunt voor de sector  

- werk je nauw en constructief samen onze administratie 

- onderhoud je goede relaties met de andere kabinetten, de gemeenteraadsleden, onze partij 

en het middenveld.  

- effen je het pad voor vlotte besluitvorming en creatieve oplossingen 

 



WIE WE ZOEKEN 

Wij houden van een integere teamspeler die gaat voor gedeeld leiderschap. Je gaat graag co-creatief 

aan de slag. Je steunt en bent gebeten door het sociaalecologisch politiek project in Gent. Je slaagt er 

in om realisaties te boeken met politiek en strategisch inzicht en met een uitgesproken ‘hands-on’ 

aanpak. Onze woordvoerder/raadgever is vlot en weet wat netwerken is. Sterke communicatieve, 

luister- en sociale vaardigheden zijn belangrijk. Verschillende bordjes in de lucht houden zorgt niet 

voor stress, maar net voor energie, die je ook weet door te geven.  

We zetten ons actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kandidaten worden 

geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, 

afkomst of handicap. Bij de selectie houden we ook de complementariteit met #teamBram voor ogen. 

Een diploma is meegenomen, maar gelijkgesteld door ervaring is ook goed.  Competenties, talenten 

en deskundigheid zijn belangrijker dan diploma’s.  Politieke ervaring en/of kennis over de werking van 

Stad Gent is een pluspunt.  

Competenties om je in te herkennen… 

- Je hanteert een hands-on mentaliteit, vanuit een strategische visie 

- Je werkt zelfstandig, nauwgezet, met oog voor initiatief 

- Je kan communicatie-opportuniteiten herkennen en hiernaar handelen 

- Je kan op korte termijn vlot informatie verwerken 

- Je kan juiste, wervende en toegankelijke teksten in het Nederlands opstellen 

- Je kan partners begeesteren en meekrijgen in je verhaal 

- Je kan omgaan met vertrouwelijke of nog niet vrijgegeven informatie 

- Je hebt een grondige kennis van het Nederlands 

- Je hebt voeling met het gedachtegoed van Groen  

- Je hebt affiniteit met de werking van de media en social media 

- Je hebt een vlotte schrijfstijl 

 

WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN 

We bieden je een fulltime (of 80%) contract aan dat eindigt op het eind van de huidige legislatuur 

(30/11/2024). Als medewerker van Stad Gent geniet je van de interessante voordelen die de Stad biedt 

zoals fietsvergoeding, maaltijdcheques, 35 verlofdagen en hospitalisatieverzekering. Verloning op A- 

of B-niveau naargelang diploma en ervaring, aangevuld met een kabinetsvergoeding.  

Je bureau vind je terug in het Gents stadshuis op de Botermarkt, in het hartje van de stad. Je komt 

terecht in een team dat zorg draagt voor elkaar, graag hard werkt maar ook af en toe goed kan 

ontspannen.  

 

HOE KAN JE SOLLICITEREN 

- We ontvangen graag je CV en motivatiebrief via koen.vanovermeiren@stad.gent 

- Deadline: 09/03 (12u) 

- Na een eerste selectie op CV en motivatiebrief, organiseren we een gesprek met 

sollicitatieproef. We voorzien dit op 14/03 (tussen 09u en 16u). 

Vind je iets in deze vacature onduidelijk of heb je nog vragen? Neem gerust contact op.  

mailto:koen.vanovermeiren@stad.gent

