
 

 

 

 
 

Het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders (Sam-Tes*), 
opgericht met het oog op het verzekeren van de continuïteit, de verdieping en de 
ondersteuning van het beleid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, het 
verlenen van een optimale ondersteuning en dienstverlening aan alle gerechtsdeurwaarders, 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiaires bij de uitoefening van hun beroep, alsook het  
verzorgen van een proactieve en positieve communicatie omtrent de rol van de 
maatschappelijk bewuste gerechtsdeurwaarder in de samenleving van vandaag en morgen, 
gehuisvest in Sint-Gillis, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een: 

 

Assistent communicatie (M/V) 
 

 

Jouw uitdagingen: 

- Acties bedenken, voorstellen en uitwerken ten voordele van het positief imago en de 
slagkracht van het "merk" gerechtsdeurwaarder 

- Ondersteunen van alle lopende communicatie-acties waaronder het jaarverslag, 
kwartaaltijdschrift 'de gerechtsdeurwaarder', jaarbeurzen, jobbeurzen, diverse 
communicatiecampagnes, interviews, fotoreportages, enz  

- Vorm geven aan de halfjaarlijkse studiedag   

- Onze communicatieverantwoordelijke assisteren bij opvolgen van het 
communicatieplan  

- Opvolgen en proactief inschakelen van sociale media 

- Ondersteunen (op communicatievlak) van seminars en evenementen   

- Redactie van persberichten, speeches en teksten voor website en brochures   
 
 

Jouw profiel: 

- Je hebt een 'communicatiediploma' op bachelorniveau of gelijkwaardige ervaring 

- Je hebt bijzondere kennis van sociale media en websitetoepassingen 

- Je hebt een dynamische persoonlijkheid en zin voor planning en coördinatie  

- Je bent een gemotiveerde teamplayer die gestructureerd en nauwgezet werkt 

- Je werkt vlot met de courante MS-office toepassingen  

- Je bent vlot tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk 

- Affiniteit met grafische vormgeving is een pluspunt 
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Ons aanbod: 

- Een aangename, dynamische werkomgeving met een open cultuur  

- De kans om een nieuw project vanaf de start mee vorm te geven en uit te bouwen 

- Een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe 
initiatieven 

- Een competitief beloningspakket 

- Een werkplek die gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer (trein, metro, 
bus) 

- Je werkt in een team en rapporteert regelmatig aan de 
communicatieverantwoordelijke 

 
 
Wilt u werken voor SAM-TES als assistent communicatie?  
 
Leg ons dan op jobs@sam-tes.be uit waarom je denkt dat jij de geknipte man/vrouw bent voor 
deze job. Stuur ons ook jouw cv. Tot binnenkort! 
 
 
*Sam-Tes staat voor Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij/Travailler ensemble 
pour une société plus juste 
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