
 

In het kader van de uitbouw van het ‘Innovation Centre-3Rs (IC-3Rs)’ aan de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB), zijn we op zoek naar een getalenteerde en gemotiveerde medewerker (m/v) 

voor de ontwikkeling en uitbouw van onze communicatie en organisatie.  3Rs staat voor 

‘Replacement, Reduction and Refinement’, dus het verminderen van proefdierengebruik in 

onderzoek door het ontwikkelen van alternatieve, proefdiervrije methoden. Dit onderzoek  loopt 

in de dienst ‘In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) op de medische VUB 

Campus in Jette, een groep van gemotiveerde onderzoekers die dit ethisch concept  in de studie 

en ontwikkeling van geneesmiddelen onderschrijven.  

Functieomschrijving  

o Je bent verantwoordelijk voor IC-3Rs interne en externe communicatie en verzorgt de 

communicatiestrategie die belangrijke doelgroepen bereikt (universiteiten, industrie, overheid, 

dierenwelzijnsorganisaties). 

o Je helpt  mee aan  de verdere uitbouw en updating van de website. 

o Je gaat creatief om met het genereren van communicatiemateriaal zoals artikels, 

promotiefilmpjes, brochures, berichten op sociale media, nieuwsbrieven. 

o Je introduceert nieuwe sponsoring- of netwerkmogelijkheden. 

o Je organiseert workshops, symposia, … in samenwerking met de IC-3R en IVTD medewerkers. 

o Je beantwoordt vragen van burgers en politiek  samen met de IC-3R- en IVTD  medewerkers. 

o Je helpt bij het opstellen van (tussentijdse) rapporten en verslagen. 

Profiel  

o Je behaalde een Master diploma in Communicatiewetenschappen, Marketing, Bedrijfskunde, 

Management, Handelswetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen of 

Handelsingenieur 

o Je hebt  best enige ervaring in een communicatie-gerichte positie. 

o Je bent vooral gemotiveerd om in  het domein van alternatieve methoden te werken. 

o Je hebt goede organisatorische en multitasking vaardigheden, bent detailgericht en kan tegen 

deadlines werken. 

o Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken met interne/externe belanghebbenden. 

o Je beheerst het Nederlands, Engels en Frans als geschreven en gesproken taal. 

o Je bent in staat om een wetenschappelijke en/of beleidstekst om te zetten in gebruikstaal. 

o Je hebt goede computervaardigheden. 

o Je hebt goede presentatie- en communicatieve vaardigheden. 

Aanbod  

o Een jonge, dynamische en stimulerende werkomgeving. 

o VUB-aanvangscontract van 2 jaar met correcte verloning, hernieuwbaar. 

o Startdatum: zo vlug mogelijk in 2021. 

Contact  

Prof. Tamara Vanhaecke (IVTD Diensthoofd) en Prof. Em. Vera Rogiers (Director IC-3Rs) 

In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) 

Faculteit Geneeskunde en Farmacie -VUB 

Laarbeeklaan 103-1090 Brussel-België 

Tel: +32 (0) 2477 45 18 

E-mail: Tamara.Vanhaecke@vub.be 

 Solliciatie  

Stuur uw sollicitatiedossier voor eind oktober naar Tamara Vanhaecke. Het dossier moet het 
volgende bevatten: 

- Een sollicitatiebrief, inclusief uw motivatie voor deze functie. 

- Een aanbevelingsbrief van je vroegere werkgever(s), zo relevant. 

- Uw Curriculum Vitae plus diploma’s, inclusief je resultaten tijdens je masteropleiding. 

 

Vacature voor communicatie manager 
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