
Manager communicatie, pr & digitale media  
 
Voka wil als Vlaams netwerk van ondernemingen het meest nabije, invloedrijke en professionele 
netwerk van ondernemers zijn. Op die manier wil Voka een optimaal kader creëren voor succesvol 
ondernemen en zo fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn. Verdedigen, ontmoeten, kennis 
delen en adviseren, dat zijn de kerntaken van Voka. 
 
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan 3.400 West-Vlaamse 
bedrijven, goed voor 68% van de private werkgelegenheid in deze provincie. Bij Voka West-
Vlaanderen in Kortrijk werken ruim 50 medewerkers.  
 
De invulling van de job 
 

• Je draagt op verschillende manieren bij tot de zichtbaarheid van Voka West-Vlaanderen en 
van de ondernemingen die lid zijn. Je zet de lijnen van de (externe en interne) 
communicatiestrategie uit en vertaalt die in concrete en haalbare KPI's. 

• Je voert een proactief en positief persbeleid: je onderhoudt goede relaties met journalisten, 
schrijft persberichten en ondersteunt de directie tijdens persmomenten. 

• Je schrijft teksten voor folders, website, nieuwsbrieven,... Daarbij hou je altijd rekening met 
de huisstijl van de organisatie. 

• Je wordt deel van het redactieteam van het tweewekelijkse magazine Ondernemers. Je 
schrijft ook regelmatig redactionele stukken voor het magazine. 

• Je gaat de uitdaging aan om de nieuwste trends op het vlak van contentmarketing, sociale 
media,... verder te implementeren in de communicatiestrategie, rekening houdend met de 
doelgroep van de organisatie.  

• Je vertegenwoordigt Voka West-Vlaanderen op events en treedt op als moderator in 
paneldebatten. 

• Je verzorgt de interne communicatie naar meer dan 50 collega’s, onder meer via een 
maandelijkse nieuwsbrief en door het kanaliseren van de interne mededelingen. 

• Je stuurt een team van 2 medewerkers aan en rapporteert aan de directeur Member 
Services.  

 
Jouw profiel 
 

• Je hebt affiniteit met het West-Vlaamse bedrijfsleven, inzicht in de economische, politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen en een bijzondere interesse voor economisch nieuws en de 
totstandkoming ervan. 

• Je schrijft en spreekt vlekkeloos Nederlands. Kennis van het Frans en Engels is een pluspunt. 
• Je hebt zeker 10 jaar ervaring als journalist of als communicatieprofessional en volgt de 

laatste trends in het vak. 
• Je bent een kei in coördineren en kan je team op een positieve manier aansturen, motiveren 

en coachen via samenwerking en overleg. 
• Je kan je identificeren met de kernwaarden van Voka: ondernemerschap, betrokkenheid, 

vernieuwing en onafhankelijkheid. 
 
Waarom werken bij Voka West-Vlaanderen? 
 
Je krijgt de autonomie en de verantwoordelijkheid om het communicatiebeleid strategisch, tactisch 
en operationeel verder uit te bouwen. Daarbij kan je creatief te werk gaan en je eigen accenten 
leggen. Je komt terecht in een hecht team en in een dynamische en inspirerende werkomgeving 



waar je het West-Vlaamse bedrijfsleven door en door leert kennen. Uiteraard staat daar een 
marktconform remuneratiepakket tegenover, in lijn met jouw ervaring en toegevoegde waarde. 
 
Interesse? 
 
Stuur je cv en motivatiebrief naar Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, t.a.v. Dominique 
Ameloot, President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, tel + 32 56 23 50 68, e-
mail dominique.ameloot@voka.be. Je reactie wordt confidentieel behandeld. 
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