
 

 

Brik – Student in Brussel vzw – Vacature medewerker communicatie & events 2018.docx 1/1 
 

 

 

 

 

 

 
 

VACATURE - Medewerker communicatie en events - Brik 

 

Brik – Student in Brussel is de servicedesk voor studenten en de Nederlandstalige 

hogeronderwijsinstellingen in Brussel. Dit doen we dankzij de gewaardeerde steun van de 

Vlaamse Overheid en in samenwerking met de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Het team communicatie & events staat o.a. in voor alle events van Brik (Brussel Brost, 

Study Spaces, RockRace, fietstochten …) en voor het informeren van (toekomstige) 

studenten op infodagen, Open Kotdagen … 

Voor tijdelijke vervanging in het team communicatie & events is Brik op zoek naar een: 

1. Medewerker communicatie & events – voltijds contract van bepaalde duur 

- Je bent medeverantwoordelijk voor het jaarlijkse studenten-evenement van Brik en 

maakt daarnaast deel uit van het team communicatie & events. 

- Je hebt ervaring in het uitvoeren of organiseren van grote events.  

- Ervaring met, of kennis van, administratieve procedures voor events bij overheden 

zijn bijkomende troeven.  

- Je werkt een dynamisch pers- en promotieplan uit voor het event. 

- Je kan werken met in InDesign. Kennis van Photoshop en/of Illustrator is een 

pluspunt. 

- Je bent medeverantwoordelijk voor het budget en stuurt vrijwilligers en/of stagiairs 

aan. 

- Je bent bereid om af en toe op locatie, ’s avonds of in het weekend te werken. 

- Je bent creatief en kan visie ontwikkelen. 

- Je houdt van Brussel. Kennis van de Brusselse actualiteit en de beleidscontext is 

een pluspunt.  

2. Wat biedt Brik? 

- Werken in een dynamisch team op een leuke locatie in het hart van Brussel. 

- Een voltijds contract van bepaalde duur. Je werkt zes maanden, van einde april/mei 

tot einde oktober/november 2018. 

- We bieden je een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen. 

3. Hoe kandideren? 

- Stuur je CV en motivatiebrief per mail naar vacature@brik.be. Zet in het onderwerp 

“Kandidatuur medewerker communicatie & events” t.a.v. Christine Schraepen. 

(p.s.: CV’s zonder motivatiebrief zijn niet ontvankelijk.) 

- Licht in je motivatiebrief toe waarom je profiel matcht met deze vacature. Als er 

werkpunten zijn waarop je te kort schiet, mag dat aan bod komen – we appreciëren 

dat je een eerlijk beeld geeft van jezelf. 

- De uiterste datum om te kandideren is maandag 2 april 2018. 
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