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essenscia wil haar team versterken met een 

Adviseur Communicatie (m/v/x) 
 

Over essenscia 
 

essenscia vzw is de werkgeversfederatie die ruim 720 bedrijven met meer dan 90.000 werknemers 
groepeert die actief zijn in de chemie, kunststoffen en life sciences (biotech en farma), een 
toonaangevende industriële sector in Vlaanderen en België. essenscia vertegenwoordigt en behartigt 
de specifieke belangen van de sector bij de federale en regionale overheden en de sociaal-
economische partners. Daarnaast is essenscia de spreekbuis van de sector in de media. In haar 
werking, dienstverlening en communicatie streeft de organisatie naar expertise, integriteit, 
transparantie en een constructieve en oplossingsgerichte aanpak. 
 

Functieomschrijving 
 

essenscia is op zoek naar een creatieve, polyvalente en dynamische Adviseur Communicatie om de 
Nederlandstalige communicatie van de federatie verder uit te bouwen en te versterken, ook op 
digitaal vlak. Je maakt deel uit van het meertalige communicatieteam van essenscia en rapporteert 
rechtstreeks aan de directeur communicatie en woordvoerder. Je werkt zeer nauw samen met je 
communicatie-collega’s maar ook met de verschillende experten binnen essenscia om persacties, 
presentaties, online content en social media communicatie voor te bereiden en mee te coördineren.  
 

Takenpakket 
 

• Voorbereiding van persacties met impact en redactie van persberichten en webartikels. 
• Opvolgen van actualiteit en media-opportuniteiten detecteren en signaleren.  
• Beheer en uitbouw digitale communicatiestrategie met sterke contentcreatie voor social media. 
• Inhoudelijk bijdragen aan succesvolle events in samenwerking met het communicatieteam. 
• Coördinatie en realisatie van allerhande off- en online publicaties en presentaties. 
• Inhoudelijke ondersteuning van het hoofd van het communicatieteam en de woordvoerder. 
 

Profiel 
 

• Houder van masterdiploma of gelijkwaardig door expertise. Enkele jaren ervaring in het 
bedrijfsleven, bij voorkeur in communicatie en/of public affairs, is een meerwaarde. 

• Brede maatschappelijke en socio-economische interesse en goede kennis van het politieke en 
medialandschap in Vlaanderen en België.  

• Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden. Onberispelijke beheersing van het 
Nederlands en zeer goede gesproken en geschreven kennis van het Frans en Engels.  

• Diepgaande kennis van digitale communicatie en een doeltreffend gebruik van social media.  
• Grafische vaardigheden en een brede kennis van grafische en presentatiesoftware is een pluspunt.  
• Teamspeler met positieve ingesteldheid. Stressbestendig, flexibel, klantgericht en diplomatisch. 
• Zelfstarter die organisatorisch sterk is en simultaan verschillende projecten kan opvolgen met 

respect voor deadlines en hoog kwaliteitsniveau. 
 

Aanbod 
 

Een uitdagende en gevarieerde job bij een van de grootste werkgeversfederaties van het land met 
kantoor in Brussel. Voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning en 
extralegale voordelen binnen een aangename en collegiale werkomgeving. 



 
 
 

 

Interesse? 
 

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar de heer Gert Verreth, Hoofd Communicatie en 
woordvoerder essenscia, via mevrouw Emilie Hanchar: ehanchar@essenscia.be, tel. 02 238 98 58. 
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