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Gemeente Riemst werft aan!
Riemst is een dynamische gemeente in volle 
bloei met ruim 16.000 inwoners, waar het leuk 
is om te wonen én te werken. Riemst is een 
veelzijdige werkgever met een unieke blik op 
de toekomst. 

➜ Uitdagend werk met ruime opleidingskansen,  
vol variatie en ruimte voor eigen inbreng.

➜ Relevante ervaring komt in aanmerking voor de bepaling van 
je wedde.

➜ Extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis 
openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale 
feestdagen.

➜ Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar 
met mogelijke verlenging tot 5 jaar.

Functie:
•  Je coördineert de dienst Communicatie en 

geeft leiding aan een viertal personen. 
•  Je analyseert, adviseert en evalueert het 

communicatiebeleid. Een langetermijnvisie 
is hierbij essentieel. 

•  Je bent verantwoordelijk voor de 
uitvoering, de uitbouw en de permanente 
bijsturing van de interne en externe 
communicatieprocessen, om deze te 
optimaliseren. 

•  Je bent de schakel tussen de politiek, het 
beleid en de burger en weet hoe je op 
een vlotte manier het beleid correct en 
verstaanbaar kan vertalen naar een breed 
publiek. 

Profiel:
•  Je bent in het bezit van een 

masterdiploma in een functiegerelateerde 
richting of een algemeen masterdiploma 
met minimum 5 jaar werkervaring in een 
functiegerelateerde richting.

•  Klassieke media zijn een oud lief, digitale 
media je nieuwe vlam: ze liggen je beiden 
nauw aan het hart. Je weet wat bij een 
digitale campagne komt kijken.

•  Je trekt creativiteit aan. Je herkent een 
topidee als het voor je ligt en hebt een 
neus voor sterke beeldtaal en copy.

•  Je hebt iets met nieuwsverhalen.
•  Je bent een sterke planner en een 

organisatietalent.
•  Je kan zeer vlot schakelen en bent het 

gewoon om in contact te staan met de 
pers.

Bruto jaarsalaris: 
Bruto jaarsalaris: A1a-A2a: 
min. € 35.143,50 - max. € 58.224,00

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit 
verschillende onderdelen. 

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden 
worden uitgenodigd voor de schriftelijke 
proef, die vermoedelijk zal plaatsvinden 
op 26/03/2018 of 27/03/2018. Later volgt 
een mondelinge proef voor de geslaagde 
kandidaten. Enkel de kandidaten geslaagd 
voor de mondelinge proef worden 
uitgenodigd voor de psychotechnische proeven. 

Je wordt steeds tijdig geïnformeerd over de 
volgende stap in het selectieproces. 
Meer info bij de dienst Personeel 
(tel. 012 44 03 19 - personeel@riemst.be). 

SOLLICITEREN MET CV EN EEN KOPIE VAN HET DIPLOMA 
VIA ELKE.FEYTONS@UCARE.BE. Enkel volledige kandidatuur-
stellingen, met een kopie van het diploma, worden aanvaard. 
Solliciteren kan tot en met 4 maart 2018.

Aanbod  
voor deze  

functie:


