
VACATURE: Tinne Rombouts, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V, zoekt een voltijds parlementair 
medewerker (communicatie) in het Vlaams parlement in Brussel.   
 

Is deze vacature iets voor jou?  

Je hebt voeling met maatschappelijke thema’s, je kan belangrijke gevoeligheden detecteren en ze vertalen 
naar beleidswerk in het parlement. Het resultaat communiceer je op een verstaanbare manier naar de juiste 
doelgroep om het beleidswerk zichtbaar te maken. Jouw taak bestaat er dus in om Tinne te ondersteunen in 
de brede zin en jouw uitgebreide interesse in maatschappelijke thema’s en in de domeinen omgeving, jeugd 
en landbouw zorgen ervoor dat Tinne sterk staat op het politieke speelveld. 
 

Inhoud van de functie 

- Communicatie 

De website en sociale mediakanalen worden door jou up to date gehouden en regelmatig aangevuld met 
nieuwe content. Je hebt originele en creatieve ideeën waarmee je een brug kan vormen tussen het 
parlementaire werk en het dagelijks leven van mensen. Je bent vertrouwd met grafische vormgeving van 
foto’s en kan filmpjes maken en monteren die de communicatie aantrekkelijk maken.  

- Inhoudelijk 

Je volgt de dagelijkse actualiteit en de agenda van het Vlaams parlement. Daaruit pik je signalen op om 
hiermee schriftelijke en mondelingen vragen voor te bereiden. Je maakt een voorbereiding voor 
presentaties, speeches en debatten en stelt dossiers samen rond actuele thema’s of  regionale uitdagingen. 

- Praktisch/organisatorisch 

Het organisatorisch luik bestaat er in om afspraken in te plannen, bezoekers te ontvangen, mails opvolgen, 
contact leggen met journalisten, organiseren en ondersteunen op evenementen en werkbezoeken. In 
campagnetijden ben je coördinator en kan je creatief mee nadenken, stuur je een team vrijwilligers aan en 
behoud je het algemeen overzicht. 

- Netwerking 

Je verzorgt contacten met organisaties en bent een aanspreekpunt voor burgers die contact opnemen. Je 
legt zelf nieuwe contacten in het kader van je parlementair werk.  
 

Profiel van de kandidaat 

- Je woont bij voorkeur in de provincie Antwerpen en bent bereid om je te verplaatsen naar en te werken 
in Brussel en Hoogstraten 

- Je hebt minstens een bachelor diploma  
- Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel spreken als schrijven 
- Grondige kennis van de Franse en Engelse taal  
- Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen zoals Outlook en Office en je bent creatief en 

technisch vertrouwd met het maken en plaatsen van content op websites en content op sociale media. 



- Flexibiliteit schrikt je niet af, je bent bereikbaar als dat nodig is en je bent bereid tot occasioneel avond- 
en weekendwerk  

- Je bent bekend met de visie van CD&V, je kan je daarin vinden en bent bereid om die visie mee uit te 
dragen 
 

Competenties 

- Inhoudelijk 
o Je hebt een brede interesse in de actualiteit en volgt deze op de voet 
o Je kan grote hoeveelheden informatie herleiden tot een beknopte nota waarbij je een 

onderscheid maakt tussen hoofd -en bijzaken. 
o Je bent je bewust van politieke structuren en processen en kan daarin werken 
o Je hebt kennis en interesse in de beleidsdomeinen Omgeving, Jeugd en Landbouw 

 
- Praktisch/organisatorisch 

o Je hebt zin om mee beleid uit te stippelen en aan de kar te trekken   
o Stiptheid, orde en structuur passen bij jou 
o Je wacht niet af maar onderneemt zelf 
o  Deadlines zijn heilig voor jou  
o Je kan goed zelfstandig werken maar ook in groep werken, is geen probleem voor jou 
o Je bent loyaal 

 
- Communicatie 

o Je hebt een vlotte pen en kan voor verschillende mediums berichten opstellen 
(nieuwsberichten, speeches, website, sociale media) 

o  Je kan overweg met programma’s om foto’s en filmpjes te bewerken 
o Je kan beeldmateriaal ontwikkelen en bewerken en dat plaatsen op Facebook, Instagram en 

websites 
o Je voelt zelf aan wanneer het belangrijk is om te communiceren en via welk medium  
o Je doet zelf voorstellen en komt daarbij creatief uit de hoek   

 
- Netwerking 

o Je ontmoet graag nieuwe mensen en neemt initiatief om in contact te komen met anderen  
o Assertief zijn is soms nodig, maar je kan ook goed luisteren 

  

Aanbod 

Je komt terecht in het hart van het politieke leven in Brussel en krijgt de kans om de politiek van heel dichtbij 
te beleven in een uitdagende werkomgeving. Je krijgt een correcte verloning in functie van je diploma.  
 

Interesse?  

Stuur ten laatste op vrijdag 17 juni uw schriftelijke cv en ook uw motivatie onder de vorm van een kort 
filmpje naar tinne.rombouts@vlaamsparlement.be.  

mailto:tinne.rombouts@vlaamsparlement.be

