Communicatiedeskundige (m/v/x) voor de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Jobinhoud
Je stelt teksten, rapporten en verslagen op, optimaliseert en beheert deze op het vlak van inhoudelijke
en vormelijke leesbaarheid.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je sensibiliseert personeelsleden binnen de SIOD en verleent advies rond de leesbaarheid van
teksten zowel op vormelijk als op inhoudelijk vlak.
Je bouwt mee aan een communicatiebeleid. Samen met je collega’s werk je een plan uit en rol
je dit vervolgens uit.
Je staat in voor de organisatie van informatie op de website. Hiervoor wordt het technisch
CMS-systeem gebruikt.
Je staat in voor de opmaak en de verzending van de tweewekelijkse nieuwsbrief naar o.a. de
Arrondissementele Cellen.
Je werkt mee aan de voorbereidingen van evenementen en vergaderingen. Hiervoor bereid je
presentaties voor in o.a. Powerpoint en Sli.Do
Je werkt een gepaste communicatiestrategie uit t.a.v. de verschillende partners van de SIOD
(sociale inspectiediensten, sociale partners, werknemers/werkgevers/zelfstandigen, etc.)
Je bent vertrouwd met de diverse professionele social media kanalen en zet deze in.
Je onthaalt en informeert deelnemers aan (virtuele) meetings en events.

Je ondersteunt de organisatie en de uitwerking van de opleidingen.
Meer info over de jobinhoud?
Pieter-Jan Vandromme - Adviseur
SIOD
Tel.: 02/233.44.16
Email: pieter-jan.vandromme@siod.belgie.be

Werkgever
Er is momenteel 1 vacante plaats bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Je wordt
aangeworven bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).
De Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en
inzichten van de inspectiediensten van de administraties, en met wetenschappelijke ondersteuning
een visie ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude en die omzet in concrete strategieën.
De SIOD is het smeermiddel, de olie in de machine, tussen de verschillende inspectiediensten. Zijn

taak bestaat erin om de inspectiediensten nog performanter te laten samenwerken door middel van
moderne, wetenschappelijk onderbouwde inspectiediensten met als doel de prioritaire
fraudefenomenen
integraal
en
geïntegreerd
aan
te
pakken.
De SIOD bereidt het strategisch plan en de operationele actieplannen voor en staat in voor de
beleidsondersteuning.
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie:
•
•
•
•

We willen de kwaliteit van de arbeid in België verhogen.
We garanderen een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij we sociale fraude en dumping
hard aanpakken.
We zorgen ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige
en gezonde werkomgeving.
We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Selectieprocedure
Meer info over de selectieprocedure?
Paulien STEVENS – Selectieverantwoordelijke FOD WASO
Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan
Tel.: 02/233.41.15
E-mail: hr@werk.belgie.be

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 05/01/2021 via de algemene selectieprocedure:
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20348

