DIENSTHOOFD COMMUNICATIE (M/V)

ORGANISATIEDETAILS
Online op:

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut die in 2001 werd

ma 19 augustus 2019

opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers

Locatie:

en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.

Brussel

Het Agentschap telt op dit ogenblik ongeveer 160 personeelsleden.

FANC - Federal Agency for Nuclear
Control
Rue Ravensteinstraat 36

Wij zijn op zoek naar een Diensthoofd Communicatie.

FUNCTIE

1000 Brussels
België
Url: http://www.fanc.fgov.be/

De functie rapporteert aan de Directeur-generaal.
Verantwoordelijkheidsgebieden

Beheer van de dienst
U draagt bij aan de definitie van de doelstellingen van de dienst, en u organiseert het werk op een
doeltreffende en efficiënte manier, teneinde de resultaten zoals vastgelegd in de operationele
plannen te bereiken;
U geeft leiding en ziet toe op de coaching en evoutie van uw medewerkers, teneinde de
competenties, vaardigheden en knowhow zo goed mogelijk te benutten en te ontwikkelen, en een
harmonieuze werking van het team te garanderen;
U draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe beleidslijnen en procedures en ziet toe op de
toepassing ervan, teneinde de werking van de dienst te optimaliseren.

Een strategie ontwikkelen en een extern communicatiebeleid voeren
U bent de partner van de Departementshoofden en het middle management, u geeft hen advies en
coaching en biedt de nodige ondersteuning : proactieve, reactieve of crisiscommunicatie;
U ondersteunt het management bij deelname aan externe evenementen en aan campagnes van het
FANC;
U onderhoudt op maatschappelijk vlak contacten met publieke groeperingen en andere
belangengroeperingen (FOD’s, gemeenten, provincies, parlement, NGO’s);
U stimuleert de dialoog met de bevolking via contactpunt burgers, sociale media;
U analyseert media-indicatoren.

Een strategie ontwikkelen en een intern communicatiebeleid voeren
U ondersteunt het management bij deelname aan interne evenementen en interne campagnes;
U beheert interne hulpmiddelen zoals intranet.

Informatiebeheer
U ziet toe op een goed informatiebeheer en de instandhouding ervan, zowel wat de wettelijke
termijnen betreft als wat de vorm betreft (elektronische en/of papier);
U ontwikkelt en handhaaft een uniform beleid op het gebied van informatiebeheer, archivering en
gemeenschappelijk gebruik van documenten doorheen het ganse Agentschap;
U ontwikkelt de schriftelijke communicatiekanalen (bvb: brochures, folders);
U coördineert en valideert de “corporate” publicaties (jaarverslag, brochures en website).

Samenwerking
U neemt deel aan transversale werkgroepen en multidisciplinaire projecten;
U werkt mee aan verbeterprojecten en streeft in samenwerking met de directie en het
management naar innovatie.

PROFIEL

Expertise
Masterdiploma in de communicatiewetenschappen met minimum 10 jaar ervaring in communicatie en
3 jaar als manager.
Bijkomende opleidingen in het domein van media, presentatietechnieken, journalistieke redactie,
enz. … vormen een pluspunt.

Relationele, organisatorische en managementvaardigheden
Plannen en organiseren;
Coachen en managen;
Blijk geven van leiderschap;
Doelstellingen en prioriteiten bepalen;
Delegeren en collectieve loyaliteit creëren;
Kennis delen;
Flexibel zijn;
Kunnen omgaan met stressvolle situaties;
Zich vlot uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands, het Frans en het Engels.

AANBOD
Een marktconform loon volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens barema;
Maaltijdcheques;
Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente)
volledig ten laste van de werkgever;
Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever;
Laptop;
Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

SOLLICITEER NU

