
 
     

Lost & Co is op zoek naar een: 

  COMMUNICATIE-EXPERT 
Halftijdscontract voor onbepaalde duur 

 
Achtergrond 
Lost & Co brengt sinds 2018 vrijwilligers met diverse verlieservaringen samen met jonge mensen die steun of antwoorden zoeken. 

Lost & Co is vooral werkzaam in de regio Lier. Onze partners zijn zeer divers: ondernemers, bedrijven, stad, sociale organisaties, 

scholen, ziekenhuizen, ... Wij maken teams in organisaties “verlieskundig” via opleiding, workshops, documentatie… en maken 

verlies meer zichtbaar en bespreekbaar op evenementen en (social) media. Wij kunnen rekenen op de (financiële) steun van Kom 

op tegen Kanker. 

 
Jouw opdracht en taken 

▪ De (social) media zijn een grote hefboom in onze werking. Je verspreidt heel wat content via verschillende kanalen om 
jonge mensen, vrijwilligers en partners aan te spreken en te ondersteunen. Je draagt op deze manier direct bij aan onze 
missie om verlies zichtbaar en bespreekbaar te maken.  

▪ Je onderhoudt de content van onze website en werkt mailings, persteksten, eventbrochures e.d. uit.  
▪ Je ondersteunt de werking daar waar nodig, administratief en organisatorisch.  

 
Jouw Profiel 

▪ Je ben bedreven in “storywriting and -telling”.  
▪ Je bezit de kunde om bezieling en informatie in balans in een tekst te brengen.  
▪ Je kan zelfstandig werken. 
▪ Je beschikt bij voorkeur over een diploma richting communicatie of gelijkaardig door ervaring. 
▪ Je bent vertrouwd met sociale media en courante softwarepakketten (bv. Outlook, Word, Excel…). 

▪ Je snel beschikbaar. 
▪ Je bent bereid van thuis uit te werken.   
▪ Omwille van de lokale inbedding van de organisatie ben je afkomstig uit de ruime regio Lier.  

Aanbod 
▪ Je wordt  bijgestaan door een coördinator.  
▪ Je kan rekenen op het enthousiasme van ongeveer 60 vrijwilligers, de kennis en inzet van enkele externe 

vormingswerkers, gedreven bestuursleden en verschillende werkgroepen. 
▪ Je krijgt een contract van 1/2 tewerkstelling van onbepaalde duur volgens de barema’s van het Paritair Comité 329.01.  
▪ Je krijgt ontwikkelings- en vormingskansen. 

 

Interesse?  
Wil je je graag inzetten voor een jonge, creatieve en krachtige sociale organisatie? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar onze voorzitter Grieke Forceville, grieke@live.be vóór 14 februari 2020, met duidelijke 
vermelding ‘Lost & Co Coördinator’.  
Wens je meer informatie over de functie en de organisatie? Bel 0498 244 799 of kijk op www.lostenco.be 

 
Selectieprocedure  
Na een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven en cv’s, nodigen we de kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek  op 
vrijdag 21 februari 2020 in de voormiddag  in Lier. 
De selectiecommissie beslist nadien zo snel mogelijk zodat er snel kan gestart worden.  
 

 
 
 
 

Lost & Co ondersteunt en inspireert mensen die zichzelf of hun 
gezondheid verloren zijn of die iemand verloren hebben om op 
eigen wijze met verlies om te gaan. Hiermee geven we mensen de 
kans hun veerkracht terug te vinden. 
Daarnaast maken we mensen meer ‘verlies-kundig’ en verlies 
zichtbaar en bespreekbaar in plaats van er over te zwijgen.  
www.lostenco.be 
          

 

http://www.som.be/site/over/service/48/baremas.htm
mailto:grieke@live.be
http://www.lostenco.be/
http://www.lostenco.be/

