
maakleerplek is een plek waar Leuvense bedrijven, scholen, kunstenaars en inwoners samen leren, 

maken en werken. Het is een plek – voor en door alle Leuvenaren – aan de Vaartkom, het oude 

industriële hart van de stad. 

We zoeken er samen naar antwoorden op diverse maatschappelijke, sociale, economische, 

ecologische en culturele uitdagingen van vandaag én morgen. Bij maakleerplek maken we ruimte en 

tijd om het ongekende gewoon uit te proberen. 

 

44 partnerorganisaties ondertekenden het charter van maakleerplek en geven samen vorm aan de 

verschillende deelplekken op de site : STEaM Studio, New Media Lab, High Tech Lab, Low Tech Lab, 

Ateliers, Iedereen Digitaal, Coworkplek, Stadslandbouw. 

 

In maart 2021 opende maakleerplek haar deuren in de Molens van Orshoven en de silo’s aan de 

Vaartkom.  www.maakleerplekleuven.be  

 

maakleerplek zoekt… 

COMMUNICATIEMEDEWERKER maakleerplek – 60 % 
(m/v/x) 
 

De opdracht 

• Je ontwikkelt en bewaakt een degelijk en gedragen profiel, positionering en 

communicatiestrategie voor maakleerplek. 

• Je bent het aanspreekpunt voor partnerorganisaties actief in maakleerplek met vragen rond 

communicatie. 

• Je beheert de communicatiekanalen van maakleerplek. 

• Je organiseert en ondersteunt de uitvoering van maakleerplekprojecten en evenementen mee 

aan (projecten, openingen, persconferenties,…). 

 

De verwachtingen 

• Je onderschrijft de visie en missie van maakleerplek en werkt actief mee binnen het werkkader 

https://maakleerplekleuven.be/wat-is-maakleerplek/  

• Je bent maatschappelijk geëngageerd en je bruist van ondernemingszin. 

• Je hebt ervaring met communicatiestrategie en communicatieplanning en met het uitdragen 

van een visie. 

• Je bent bereid je te verdiepen in een dynamisch netwerk en een co-creatief initiatief met 44 

partnerorganisaties.  

• Je hebt een bachelordiploma in communicatiemanagement of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je kan zelfstandig en doelgericht werken binnen een team. 

• Je bent flexibel in planning en aanpak. 

• Je bent bereid sporadisch op onregelmatige uren (avonden en weekends) te werken. 

• Je bent een communicatieve all-rounder : je pen is razend vlot, maar ook grafisch ben je sterk.  

De wereld van Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator en Wordpress is jou niet onbekend en 

je bent bereid je hier verder in te verdiepen. 

http://www.maakleerplekleuven.be/
https://maakleerplekleuven.be/wat-is-maakleerplek/


• Je deinst er niet voor terug een smartphone of fototoestel uit je zak te toveren om knappe 

social media content of foto’s voor perscommunicatie te genereren. 

 

Uitgebreide functiebeschrijving 

 

Wat bieden wij 

• Je komt terecht op de payroll bij vzw 30cc. Deze vzw behelst de werkingsmiddelen van 

maakleerplek. 

• 60% van een voltijdse functie van bepaalde duur met verloning volgens B1c paritair comité 

329 waarbij max 5 jaar anciënniteit kunnen worden meegenomen tot en met 31 december 

2022 

• Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag 

• Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk 

• Hospitalisatieverzekering 

• Kortingen bij handelaars, pretparken, sportabonnementen, culturele evenementen, … 

• Mogelijkheid tot aankoop van biogroentepakketten 

 

 

HOE JE KANDIDATUUR INDIENEN? 

Stuur CV en motivatie naar tine.brems@leuven.be voor 13 augustus 2021. 

Toon in je CV ervaring aan op het terrein van:  

o uitzetten van een communicatiestrategie 

o sociale en digitale media 

o ondersteunen van anderen bij hun communicatievragen 

o samenwerking/netwerken met Leuvense en regionale partners 

• Eerste selectie op basis van CV en motivatie  

• Verdere selectie via digitale opdracht en gesprek, ingepland in week van 23 augustus 2021 

 

https://maakleerplekleuven.be/wp-content/uploads/2021/07/Functiebeschrijving-communicatiemedewerker-maakleerplek-1.pdf
mailto:tine.brems@leuven.be

