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KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf zes jaar. We stellen ons tot doel op 

plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep 
kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens 

de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren 
verantwoordelijkheden te dragen. 

 

De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve 
omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te 
geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid 
en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen 
op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie uit te 

dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding. 
 

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer 
kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging. 

 
 

 
Taakomschrijving 
 
Als communicatiemedewerker ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uitwerking van het 
communicatiebeleid van KSA. Je behoudt het overzicht over alle communicatiekanalen van de 
beweging en stemt die vlot op elkaar af. Het communicatieplan is jouw belangrijkste instrument om 
richting te geven aan de weg die KSA op communicatievlak wil bewandelen. 
 
Om de doelstellingen te bereiken staan verschillende communicatiekanalen ter beschikking. Je zet de 
verschillende sociale mediakanalen op een intensieve en efficiënte manier in, je verzorgt het 
leidingstijdschrift en de leeftijdsgerichte ledentijdschriften en je draagt verantwoordelijkheid voor de 
inhoudelijke invulling van de website. 
 
Om het communicatieplan in de praktijk te brengen, werk je samen met 25 collega’s op provinciaal en 
nationaal niveau. Je denkt samen met hen na om de projecten, initiatieven en vormingen van KSA in 
de kijker te zetten. Je overlegt ook regelmatig met de twee grafische vormgevers om de visuele 
uitwerking van onze communicatie op punt te zetten. Voor verschillende projecten werk je ook samen 
met vrijwilligers die input leveren. 
 
Als communicatiemedewerker doe je ook heel wat eindredactie. Je zorgt er zo voor dat teksten 
foutloos de deur uit gaan. Je houdt daarnaast een oogje in het zeil bij het respecteren van de huisstijl. 
Op die manier zorg je er voor dat de communicatie van KSA één geheel vormt. 

  



Profiel 
Je bent jong van geest, in het bezit van minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring 
in het jeugdwerk en je bent bereid een langdurig engagement aan te gaan binnen de organisatie. 
 
Vaardigheden: 

- Je hebt feeling met eigentijdse media en bent technisch vaardig met sociale media. 

- Je kan zelfstandig je werk plannen, prioriteiten stellen en je ziet snel oplossingen om vooruit 
te komen, ook bij hoge werkdruk. 

- Je kan projecten als eindverantwoordelijke tot een goed einde brengen, zowel wat betreft het 
plannen, opvolgen en evalueren van het volledig proces. 

- Je beschikt over uitstekende schrijf- en redactiecapaciteiten. 

- Je bent een enthousiaste teamspeler, je kan vlot samenwerken met vrijwilligers en collega’s.  

- Je kan de doelgroep enthousiasmeren en motiveren. 

- Je kan vergaderingen voorbereiden en leiden, besluiten formuleren, een agenda bepalen en 
synthetiseren. 
 

Attitudes: 

- Je houdt ervan om creatieve ideeën om te zetten in realistische projecten die hun doel 
bereiken. 

- Je bent stressbestendig en gemotiveerd om je flexibel op te stellen ten aanzien van de 
organisatie.  

- Je kan je vinden in de visie van de beweging en je bent bereid deze uit te dragen naar externen. 
 
Vereisten: 

- Je hebt affiniteit met het (boven)lokaal jeugdwerk. 

- Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk. 

- Je beschikt over een rijbewijs B, eigen wagen is een pluspunt. 

 

Wij bieden 
- Een uitdagende job met vrijheid en verantwoordelijkheid in een aangename, jeugdige 

werksfeer. 

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met onmiddellijke indiensttreding). 

- Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1b - PC 329.01. 

- Ondersteuning en vormingskansen om te groeien in jouw job. 

- Ruimte voor zelfontplooiing en nieuwe ideeën. 

- Forfaitaire toekenning van flexdagen i.k.v. sectorale flexibiliteit. 

- Maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per dag. 

- Gratis woon-werkverkeer met de trein. 

- Fietsvergoeding. 
 
Plaats van tewerkstelling: KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel 
 

Sollicitatieprocedure 
Bezorg je motivatiebrief en cv uiterlijk op maandag 10 juni 2019 aan Wessel Wouters via 
wessel.wouters@ksa.be. 
 
Uit de binnengekomen brieven selecteren wij een aantal kandidaten die uitgenodigd worden voor een 
gesprek waar een schriftelijke proef aan voorafgaat. Gelieve hiervoor woensdagavond 19 juni 2019 
vrij te houden. 
 
Bijkomende inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Brecht Goerlandt, Nationaal coördinator, 
op het nummer 02 201 15 10.  
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