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Vacature voor een deeltijds (20u/week) communicatieverantwoordelijke (m/v) 
 

Donorinfo (stichting van openbaar nut) is een onafhankelijk informatiecentrum over 

goede doelen in België. Sinds 2005 publiceert de stichting op haar website donorinfo.be 

informatie voor iedereen die op zoek is naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde 

gegevens over de financiering en de werking van filantropische organisaties in België. 

Onze database bevat gegevens over meer dan 250 organisaties, die gecontroleerd 

werden door een extern erkend orgaan. Donorinfo opereert volledig onafhankelijk en is 

gratis. De stichting groeit snel en is op zoek naar een enthousiaste en dynamische 

deeltijdse verantwoordelijke communicatie (m/v). 

 

Functiebeschrijving 

 Communicatie: 

o Je belangrijkste taak is het versterken van de marktpositie en vergroten van de 

naamsbekendheid van Donorinfo bij publiek, schenkers en media. 

o Je ontwikkelt en beheert mee onze mediakanalen en formuleert aanbevelingen 

voor online en offline aanwezigheid. 

o Je staat in voor de opstart en opmaak van de nieuwsbrief en het jaarverslag. 

o Je organiseert een jaarlijkse conferentie rond een relevant thema met als 

doelgroep de hulpverlenende organisaties. 

o Je communiceert over de werking, noden en acties van deze organisaties via onze 

sociale kanalen. 

o Je participeert actief aan de ontwikkeling van de activiteiten en tools van 

Donorinfo en vertegenwoordigt de stichting tijdens evenementen (conferenties, 

colloquia) 

 Administratie: je bent bereid een aantal administratieve taken op je te nemen. 

 Je bent bereid tot telewerken maar communiceert op dagelijkse basis met de 

coördinatoren van Donorinfo. 

 

Profiel 

Je hebt: 

o minimum een bachelor communicatiewetenschappen of in een relevante richting 

uit de humane wetenschappen, met een aanvullende vorming digitale 

media/marketing.  

o een creatieve geest, visie, en kan stijl geven aan een boodschap of tekst. 

o ervaring in of interesse voor de filantropie.  

o Een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands, zowel schriftelijk als 

mondeling. 

 

Ons aanbod 

o Wij bieden een maatschappelijk relevante functie in een groeiende organisatie.  

o Je krijgt de nodige opleiding inzake de tools van Donorinfo.  

o We bieden je een deeltijds contract van bepaalde duur voor twee jaar met een 

marktconforme verloning. Indien de kandidaat dit wenst, kan dit ook op basis van 

een zelfstandig statuut.  

 

Je komt terecht in een team waar een positieve en constructieve sfeer heerst en waar je 

zin initiatief wordt aangemoedigd. Interesse? Solliciteren via email naar 

info@donorinfo.be met motivatiebrief en cv, tegen uiterlijk 30 november 2016. 
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