
 
 

 

 

 

 
Vacature 

Deeltijdse persverantwoordelijke en communicatiemedewerker 
(M/V/X) 

 
BioForum vzw, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding zoekt een deeltijdse pers- en 
communicatiemedewerker voor onbepaalde duur vanaf 9/1/2023.  
 
De functie:  
 
Je bent persverantwoordelijke van de organisatie en staat in voor communicatie over bio naar het grote publiek.  
 
Wat wordt van jou verwacht? 
 
Als persverantwoordelijke van BioForum sta je in voor:  

- Het onderhouden van contacten met de pers 
- Beantwoorden van vragen van de pers, reageren op negatieve berichtgeving, redactie van opiniestukken en 

persberichten, posts op Twitter...  
- Benutten van kansen om bio proactief onder de aandacht te brengen 
- Screenen van persverschijningen, de biosector/collega’s op de hoogte houden van wat er rond bio leeft in 

de media 
 
Als communicatiemedewerker sta je in voor de content op de website Bio Mijn Natuur, de sociale media “Bio Mijn 
Natuur” en “De mooiste boodschap in bio”.   
 

- Regelmatig berichten publiceren op de website Bio Mijn Natuur,  
- Up te date houden van de informatie op de website 
- Maandelijkse nieuwsbrief opstellen 
- Zorgen voor de zichtbaarheid van bio op sociale media  

 
 
Je profiel:  

• Je bent een bachelor in communicatie of gelijkwaardig door ervaring.   

• Je hebt interesse in de biologische sector.  

• Je legt vlot contacten en kan goed overweg met veel verschillende mensen. 

• Je hebt een vlotte pen. 

• Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op gebied van sociale media  

• Je bent flexibel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

• Je kan vlot Nederlands en Engels lezen en praten, kennis van het Frans is een meerwaarde.  



 
 

 

 

 
 
Wat bieden we? 
We bieden je een flexibele tewerkstelling van 0.5-0,6 VTE. 
Je krijgt de kans om nauw samen te werken in de biosector.  
Je krijgt ondersteuning van ervaren collega’s.  
 
 
Interesse? 
Stuur je CV met motivatie tegen 15/10/2022 aan lieve.vercauteren@bioforum.be. 
Voor informatie, contacteer Lieve of het secretariaat op 03 286 92 78. 
 


