TEAMLEADER PR EN COMMUNICATIE
iVOX is een online onderzoeksbureau dat sinds 2004 gespecialiseerd is in online marktonderzoek. Wij voeren
onderzoek uit via vragenlijsten, focusgroepen en communities en maken daarnaast spraakmakende
interactieve applicaties zoals bijvoorbeeld ‘De Stem van Vlaanderen’.
Onze kantoren zijn gevestigd aan de Leuvense Vaart. Zij huisvesten een team van enthousiaste collega’s die
er dag na dag voluit voor gaan en die uitkijken naar jouw komst!
Wij zoeken momenteel een Teamleader PR en communicatie, die met veel goesting aan een nieuwe uitdaging
bij iVOX wilt beginnen!
__________________________________________________________________________________________
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Voor het team PR en Communicatie binnen iVOX zijn wij momenteel op zoek naar een teamleader. De
voornaamste klanten van het team zijn communicatie- en persbureaus die samen met iVOX op zoek gaan
naar interessante content. Hierbij trekt iVOX de kaart van onderzoek en gaat het team PR en Communicatie
met behulp van creatieve en out of the box vragenlijsten op zoek naar verrassende onderzoeksresultaten.
Deze onderzoeksresultaten pent het team vlot neer in een bulletpoint-rapport dat de basis vormt voor het
persverhaal.
Als teamleader PR en Communicatie:
-

zorg je ervoor dat je team zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak groeit door hen de nodige
ondersteuning te bieden
werk je samen met je team van onderzoekers en projectmanagers de ideale PR vragenlijst uit
help je je team om de onderzoeksresultaten te vertalen naar een vlot geschreven bulletpointrapport met pakkende koppen die zo in de pers kunnen verschijnen
bewaak je de kwaliteit van de projecten
volg je de planning van het team op en stuur je bij waar nodig
schakelt sales je in als communicatie expert en ga je mee naar potentiële klanten
ben je verantwoordelijk voor je eigen projecten.
Binnen deze projecten:
o kruip je in het hoofd van de klant en kan je perfect aanvoelen met welk verhaal de klant
het best in de pers kan komen
o zorg jij mee voor de creatieve toets: je weet wat mensen kan aanspreken, denkt out of
the box en bent doelgericht
o verdiep je je in de onderzoeksresultaten en vertaal je deze voor de klant naar een
concreet verhaal dat je vlot neerpent
o licht je de klant mondeling de resultaten toe en help je om, op basis van de data en
inzichten die je aanreikt, een strategie te bepalen voor het persbericht

WAT JIJ ONS BIEDT
-

Je hebt een brede interesse over mensen, de samenleving en het leven, je kan je inleven in de
doelgroep van je klanten en je voelt naadloos aan wat opgepikt zal worden in de pers
Je hebt minstens 5 jaar werkervaring, bij voorkeur bij een communicatie- of persbureau in een
data gedreven context
Je kan andere mensen helpen om kritisch na te denken en hen te wijzen op de impact van
bepaalde cijfers
Je bent een inspirerende teamleader, hetzij reeds door ervaring als leidinggevende hetzij door
je lead-by-example-aanpak
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Frans

-

Strakke deadlines schrikken jou niet af en je weet verschillende ballen tegelijk in de lucht te
houden
Je hebt een kritische geest en je werkt nauwgezet
Je hebt een teamspelersmentaliteit en springt bij waar nodig
Je houdt van uitdagingen
Je kent je zwaktes en durft daarvoor uit te komen (No bullshit please)
Je behaalde een diploma hoger onderwijs (universiteit of hogeschool)
Je hebt een goede kennis van gangbare software zoals Excel, PowerPoint, Word en Outlook.
Kennis van SPSS is een pluspunt

WAT WIJ JOU BIEDEN
-

-

Een omgeving die gericht is op groei: als jij groeit, groeien collega’s en het bedrijf mee
Wij bieden je een competitief loon overeenkomstig je ervaring, aangevuld met een resem
extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
internetbijdrage thuis, telefoonvergoeding en telefoonabonnement)
20 verlofdagen en 12 compensatiedagen omwille van 40-urige werkweek
Een bedrijfswagen volgens de geldende car policy
Teamuitjes, teambuildings en fun op de werkvloer!
Een enthousiaste company dog die voor de nodige afleiding zorgt 🐕

__________________________________________________________________________________________
Overtuigd dat jij en iVOX de perfecte match zijn?
Aarzel dan niet en stuur ons vandaag je motivatie en volledig CV: vacatures@ivox.be

