Werken voor een wereldhaven, kan dat jou inspireren?

corporate communication manager
Voltijds

Jouw uitdaging
Je ontwikkelt en implementeert een coherent en toekomstgericht corporate
communicatiebeleid en je bent verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Je
neemt de leiding over het communicatietraject ter ondersteuning van de
strategische projecten en je bewaakt de consistentie en kwaliteit van de
corporate publicaties. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en
coördinatie van de eigen afdeling en doet dit met oog voor coaching en
ondersteuning van je medewerkers. Zo draag je bij tot de realisatie van de
operationele en strategische organisatiedoelstellingen.
In je rol van corporate communication manager:
• Je identificeert projecten van maatschappelijk belang die een
toegevoegde waarde bieden voor het sustainability beleid van het
bedrijf. Je realiseert hiermee een coherente en proactieve
communicatiestrategie
• Je treedt op als aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders, je
weet het belang van influencers goed in te schatten en je brengt een
coherent en correct verhaal
• Je detecteert proactief de verschillende dimensies van projecten, impact
en draagvlak en stemt de inhoud van de boodschap hierop af om te
streven naar een positief imago van de organisatie
• Je slaagt erin om een netwerk van strategische contacten op te bouwen
en te onderhouden met als voornaamste doel het Havenbedrijf te
profileren
• Je biedt je medewerkers alle kansen om binnen een waarderend
bedrijfsklimaat hun sterktes maximaal te ontwikkelen en in te zetten
• Je detecteert en creëert opportuniteiten voor de innovatie binnen je
vakgebied en je implementeert de vernieuwing van processen,
technieken en methodes
• Je beoogt een goede samenwerking in het team, tussen de
verschillende afdelingen en een goede dialoog met je stakeholders

•
•

Je garandeert tegelijkertijd een kwaliteitsvol, kostenefficiënt en
klantgericht beheer en uitvoering van alle activiteiten met inachtneming
van compliance
Je uitstekende communicatie creëert en stimuleert een cultuur van
vertrouwen, ruimte voor initiatief en durf om te experimenteren
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Je behaalde een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt 7 tot 10 jaar relevante ervaring
Je hebt grondige kennis van communicatiebeheer, strategische
communicatie en duurzaamheidscommunicatie
Je hebt kennis van de Antwerpse haven en inzicht in haar werking
Je beschikt over een netwerk van contacten in de haven en hebt een
goede kennis van het maatschappelijk belang van ruimtelijke projecten,
investeringen, mobiliteit, …
Je kent de effectiviteit van communicatiekanalen in functie van
doelstellingen en doelgroepen
Je kent het medialandschap, de politieke en economische
belangensfeer
Je communiceert uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk
Je beschikt over een grote affiniteit rond leidinggeven en je inspireert
hiermee anderen
Je denkt conceptueel en hanteert een helicopterview
Je bent klantgericht, teamgericht, resultaats- en veranderingsgericht
Je beschikt over een gezonde portie overtuigingskracht
Innovatie, samenwerking, respect en betrouwbaarheid zijn waarden die
je hoog in het vaandel draagt

•

Ons aanbod
Je kan rekenen op een gevarieerde job met stimulerende
verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we
jou een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijdcheques,
extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, invaliditeitsverzekering en een
bedrijfswagen. Het Havenbedrijf beschikt tevens over een strijkdienst.
Interesse
Meer informatie over het selectieproces vind je onder
http://www.portofantwerp.com/nl/jobs/poa-job/577

Het Havenbedrijf Antwerpen gelooft in de passie en het talent van haar
medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor
diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende
leeftijden en culturele achtergrond.

