
 
VACATURE  GRAFISCH ONTWERPER / COMMUNICATIE  19u/week 

Onze dienst Pallion, de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van LISTEL vzw, is gevestigd 

in het centrum van Hasselt, maar biedt ondersteuning over de hele provincie. We bestaan uit een 

equipe van 2 equipeartsen, een algemeen coördinator, een psychologe, een 

vormingsmedewerkster, 3 administratieve krachten en 9 verpleegkundigen/deskundigen. 

Als grafisch ontwerper / communicatieverantwoordelijke sta je in voor: 

Het communicatie-beleid van Pallion. Je bent verantwoordelijk om de dienst Pallion kenbaar te 

maken, zowel via communicatiemiddelen alsook mondeling.  Je vertegenwoordigt de dienst 

Pallion tijdens overleg- en infomomenten, zowel naar hulpverleners alsook naar de bevolking.  Je 

bent verantwoordelijke voor het uitdragen van palliatieve zorg in Limburg.  

 je geeft de interne en externe communicatiestrategie vorm en je bent het aanspreekpunt 

voor journalisten en externe organisaties; 

 je bent taalvaardig voor en met groepen en een diplomatische attitude is je niet vreemd; 

 het onderhouden van de public relations bij de partners; 

 opmaak van documentatie en activiteitenverslagen, pers- en mediacampagnes; 

 het uitschrijven van teksten en updaten van de website; 

 het opstellen, ontwerpen en verzenden van nieuwsbrieven; 

 het plaatsen van berichten op facebook; 

 het bewaken van de kwaliteit van interne en externe communicatie; 

 grafisch vormgeven:  

o je stelt en ontwerpt folders/brochures/flyers/affiches en advertenties mee op; 

o je geeft verder vorm aan de huisstijl en geeft verbetertips mee waar nodig 

 opdrachten die je krijgt, vorm je om tot een kwalitatief design. Oog voor detail en 

nauwkeurigheid zijn daarbij van primordiaal belang. 

Je werkt en rapporteert aan de algemeen coördinator. 

Wij verwachten dat jij: 

 in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs van het korte type in de richting  

communicatie/public relations en/of grafisch vormgeving; 

 je bent mondeling en schriftelijk erg taalvaardig, weet je zelf sterke teksten te schrijven 

en kan je ook vlot inhoudelijk en vormelijk feedback geven op teksten van collega’s; 

 kennis van de welzijns- en gezondheidssector is een pluspunt; 

 interesse voor het onderwerp palliatieve zorg; 

 een positieve en dynamische ingesteldheid evenals creativiteit, collegialiteit, flexibiliteit 

en discretie worden op prijs gesteld; 

 je kan zowel zelfstandig functioneren als in een team; 

 beschikt over voldoende kennis van microsoft; 

 je kan goed werken met de programma’s  Adobe Creative Cloud (Indesign, Illustrator, 

Photoshop), Wordpress, Mailchimp; 

 je kan efficiënt samenwerken met een drukker; 



 zeer goede beheersing van de Nederlandse taal; 

 beschikt over een eigen voertuig. 

 

Aanbod 

 

 contract onbepaalde duur 19 uur/week; 

 verloning volgens de baremaschalen PC 330.110 (Dit is een tewerkstelling onder het 

Fonds Sociale Maribel, waardoor het niet mogelijk is om anciënniteit mee over te 

nemen); 

 maaltijdcheques; 

 een prettige en georganiseerde werkomgeving met enthousiaste medewerkers.  Wij 

waarderen capaciteiten en engagement, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid …. 

 

 
Hoe solliciteren? 

Overtuig ons van je capaciteiten en stuur jouw motivatiebrief en CV naar heidi.jans@pallion.be 

Wij verwachten deze vóór 04 februari 2019. 

Vragen? 

Heidi Jans – Verantwoordelijke personeelsadmistratie 

Kristine Jacobs – algemeen coördinator  

011/81 94 74  

Pallion vzw van LISTEL 

Albrecht Rodenbachstraat 29/3 

3500 Hasselt 

 

Indien u niet geselecteerd bent, wordt uw sollicitatie gedurende 1 jaar opgenomen in onze 

wervingsreserve.  Indien u niet wenst opgenomen te worden in onze wervingsreserve of indien u 

in de loop van het komende jaar uit onze wevingsreserve geschrapt wenst te worden, willen wij u 

vragen ons hierover te informeren. 
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