
I-Diverso is een HR dienstverlener die focust op inclusief 
ondernemen en werkt in opdracht van bedrijven en organisaties.  

I-Diverso heeft een nauwe band met WEB, dat zich al meer dan 25 
jaar op de inschakeling en coaching van kwetsbare doelgroepen 
op de arbeidsmarkt richt.  

Vanuit deze missie ondersteunt I-Diverso bedrijven en organisaties 
bij de inschakeling van deze kwetsbare groepen via HR 
dienstverlening, opleiding en coaching.  

Meer info via www.I-Diverso.be.  

  
 
 WIJ ZOEKEN EEN 
 
 

Communicatie- en marketingtalent/overtuigd netwerker 

(4/5
de

 of voltijdse overeenkomst onbepaalde duur) 
 

 

Uw taken Uw profiel 

 U zoekt naar creatieve insteken voor content voor 
alle communicatiekanalen: offline, online, social 
media, website, enz. 

 U gaat zelf proactief op zoek naar relevante 
content en toetst deze af met betrokken 
afdelingen, interne klanten, stakeholders; 

 U bent verantwoordelijk voor het uitwerken en 
uitvoeren van communicatieplannen; 

 U staat mee in voor de organisatie van events;  

 U onderneemt acties om ons klantennetwerk te 
onderhouden en uit te breiden; 

 U bouwt duurzamen relaties uit met onze 
bestaande klanten;  

 U werkt nauw samen met de andere afdelingen; 

 U werkt in team en rapporteert aan de 
verantwoordelijke.  

 

 U werkt sterk klant- en resultaatsgericht; 

 U beschikt over een commerciële flair; 

 U beschikt over de nodige communicatieve 
vaardigheden; 

 U bent een netwerker die draagvlak kan creëren; 

 U bezit praktische kennis van de officepakketten; 

 U beschikt over een minimum aan kennis van 
online communicatietools en Adobe Creative 
Cloud; 

 U bent organisatorisch sterk en administratief 
stipt;  

 U beschikt over een eigen wagen; 

 U beschikt over een bachelordiploma of 
gelijkwaardige ervaring; 

 Relevante ervaring is een meerwaarde.  

 

Wij bieden 

 Een 4/5
de

 of voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 Een gevarieerde job binnen een gemotiveerd team met de nodige ruimte om, binnen de algemene doelstellingen, 
uw functie op een persoonlijke manier in te vullen. 

 

Contact 

Schriftelijk, mét CV, voor 3 januari 2020:  I-Diverso,  tav Bie Bijnens, Steenweg Op Tielen 70, 2300 Turnhout of mail 
bieb@i-diverso.be.  

 
I-DIVERSO vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, 
handicap of nationaliteit… 

http://www.i-diverso.be/
mailto:bieb@i-diverso.be

