Werken voor een wereldhaven, kan dat jou inspireren?

media desk manager
Voltijds

Jouw uitdaging
Je ontwikkelt een coherent en toekomstgericht beleid inzake woord- en
beeldtaal en je ontzorgt hiermee de communicatie- en marketingexperten. Met
je kritische blik op de toon en de stijl van de communicatie zorg je ervoor dat
de communicatie en de boodschap maximaal bij elkaar aansluiten in functie
van de organisatiedoelstellingen. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie
en coördinatie van de eigen afdeling en doet dit met oog voor coaching en
ondersteuning van je medewerkers. Je werkt nauw samen met je collega’s van
communicatie & marketing en je interne klanten en bewaakt mee de
eenduidigheid en coherentie van alle activiteiten in dit domein. Zo draag je bij
tot de realisatie van de operationele en strategische organisatiedoelstellingen.
In je rol van media desk manager:
 Je bent eindverantwoordelijke voor de corporate messaging, je schrijft
gericht communicatie uit via diverse kanalen, zowel intern als extern,
met respect voor de eigenheid van elk kanaal
 Met je vlotte pen en inzicht in grafische vormgeving pas je de stijl aan in
functie van diverse communicatiekanalen
 Je zorgt voor een uitgebreide en kwalitatieve beeldbank (foto en video)
waarmee diverse boodschappen (audio-)visueel vertaald of ondersteund
kunnen worden
 Je bewaakt de company manual in verschillende materialen die door
communicatie & marketing voor andere afdelingen worden
geproduceerd
 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
 Je beoogt een goede samenwerking in het team, tussen de
verschillende afdelingen en een goede dialoog met je stakeholders en
bouwt bruggen tussen de interne en externe 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

Jouw profiel

 Je behaalde een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 Je hebt 7 tot 10 jaar relevante ervaring
 Je hebt een grondige kennis van communicatiebeheer, in het bijzonder
productie van audiovisuele materialen (tekst en beeld)
 Je hebt kennis van de noden en de effectiviteit van
communicatiekanalen in functie van doelstellingen en doelgroepen
 Je bent een allrounder met ervaring en affiniteit met de verschillende
marketing- en communicatiedisciplines
 Je beschikt over excellente communicatievaardigheden, 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/578

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.

