
 

 

 

King/Queen of communication (m/v) 

Stel je voor…. 

Stel je voor dat je morgen kan werken in een organisatie waar proiecten worden gelanceerd 
die een invloed hebben op het koopgedrag van miljoenen mensen, stel je voor dat je kan 
werken in een sector waar duurzaamheid vooropstaat, waar je ook mee kan timmeren aan 
ambitieuze klimaatdoelstellingen. Stel je voor dat je plots een half miljoen collega’s hebt en 
dat je mee het communicatiebeleid kan gaan bepalen in de grootste sector van het land. 

Lijkt je dat wat?   

Wat houd je dan nog tegen?  

Wij zijn Comeos, wij vertegenwoordigen de handel in België en jij kan bij ons mee de 
toekomst komen schrijven want wij zoeken dringend een King/Queen of communication 
(M/V/X). Je hebt een duidelijke missie bij Comeos: alle boodschappen van de sector 
kristalhelder vertalen voor interne en externe stakeholders, dat zijn de leden van Comeos, 
maar ook politici, journalisten, decision makers en andere doelpublieken.   

Het profiel dat we zoeken 

• We zoeken een tweetalige (N/F) bachelor/master met minimaal een paar jaar 
ervaring in een gelijkaardige functie. 

• Iemand die perfect de aandacht weet te trekken naar de essentie van het verhaal 
of dat nu gaat om algemene informatie voor de leden, een gedetailleerde nota voor 
een minister of een wervend persbericht.  

• Iemand die social mediakanalen zoals Twitter of LinkedIn perfect onder de knie 
heeft en die op de juiste wijze kan inschakelen om nog meer aandacht te krijgen 
voor wat we willen vertellen.  

• Een aanspreekpunt ook voor de collega’s om hen te helpen hun boodschap mee 
vorm te geven.   

• Iemand die communicatieprojecten zelfstandig gaat leiden, van het prille begin tot 
het eind, die zelf waar nodig initiatieven neemt, alle kanalen en tools kan inzetten, 
aangepast aan de te bereiken doelgroep, iemand die snel kan schakelen maar 
toch het overzicht kan bewaren. 

Als je alles kan aanvinken, dan moeten we dringend afspreken. 

Wij bieden 

• Een veelzijdige, verantwoordelijke betrekking waarin veel ruimte is voor initiatief, in 
een innovatieve en aantrekkelijke werkomgeving; 

• Een makkelijk te bereiken bedrijf gelegen in de rand van Brussel; 

• Een loonpakket (loon en extralegale voordelen) dat is afgestemd op je ervaring 
en/of potentieel. 



 

 

 

Over Comeos 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan 
bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Zij zijn actief in verschillende sectoren. Het 
gaat om online platformen, kleine en grote handelszaken, restaurantketens en 
cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 400.000 mensen 
tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, dagelijks in 
contact met miljoenen mensen. 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatie naar jobs@comeos.be. 

 

Privacyverklaring: https://static.comeos.be/Privacyverklaring_sollicitanten_NL.docx  
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