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NIRAS is verantwoordelijk voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in 

België en heeft als hoofddoel mens en milieu, vandaag en in de toekomst, doeltreffend te 

beschermen tegen de mogelijke risico's verbonden aan het radioactieve afval.  

Wil je er meer over weten? Ga dan naar: www.niras.be. 

 

Als je wilt bijdragen aan een belangrijke en uitdagende maatschappelijke missie, dan 

willen we je graag ontmoeten! 

 

 

Om ons team Communicatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een  

 

  WETENSCHAPPELIJK COMMUNICATOR – REDACTEUR (M/V) 

 

 

Inhoud van de functie 
 

Als lid van het communicatieteam ondersteun je NIRAS bij de communicatie over NIRAS 

en de verschillende lopende projecten. Je kan boodschappen op een kernachtige manier 

overbrengen aan een gevarieerd publiek gaande van institutionele stakeholders, over 

wetenschappelijk en maatschappelijk geïnteresseerde burgers, tot het grote publiek. 

 

Je verantwoordelijkheden  
 

Je krijgt een gevarieerd en uitdagend takenpakket.  

• NIRAS Communicatie 

o Binnen het communicatieteam speel je een belangrijke rol in het overbrengen van 

boodschappen naar verschillende doelgroepen. Je vertaalt de vaak complexe, 

wetenschappelijke inhoud naar boodschappen op maat van elke doelgroep, met 

aandacht voor wetenschappelijke correctheid en de essentie van de inhoud.  

o NIRAS communiceert via haar website, sociale media, magazines en nieuwsbrieven. 

Daarnaast zijn er ook andere communicatiedragers (zoals bijvoorbeeld 

beleidsnota’s, educatieve dossiers…) die geschreven worden in functie van bepaalde 

thema’s en doelgroepen.  

o In overleg met de coördinator van de communicatieafdeling plan je de publicaties 

en zorg ervoor dat de planning wordt nageleefd. 

o Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de geschreven content op onze 

verschillende communicatiekanalen (sociale media, e-mail, website, magazine, 

informatiedossiers voor scholen enz.). Hiervoor is ervaring met CMS (content 

managementsysteem) een plus.  

o Je zorgt voor de coherentie van de boodschappen tussen de publicaties voor de 

verschillende doelgroepen.  

o Je bereidt alle documenten voor de pers voor (persberichten, Q&A’s …). 

o Je werkt samen met onze interne vertaaldienst om ervoor te zorgen dat onze 

teksten in Nederlands en Frans beschikbaar zijn. 

 

http://www.niras.be/
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Je profiel1 
 

• Je hebt een masterdiploma in journalistiek of gelijkwaardig en minstens tien jaar 

relevante ervaring in een soortgelijke functie. 

• Je bent bovenal een enthousiast en proactief persoon die veel zin heeft om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan. 

• Je hebt een goede voeling met communicatie in het algemeen en met communicatie 

in verband met wetenschappelijke en maatschappelijke aangelegenheden in het 

bijzonder. 

• Je hebt al voor een gevarieerd doelpubliek geschreven gebruik maken van 

verschillende communicatietools. 

• Je schrijft vlot en hebt bijzonder veel belangstelling voor de manier waarop je 

boodschappen overbrengt om bij te dragen aan onze maatschappelijke opdracht. 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en onderscheid jezelf door je uiterste 

nauwkeurigheid en tact, en garandeert tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de 

informatie waarover je beschikt. 

• Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken. 

• Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent. 

• Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. 

• Je bent Franstalig en functioneel tweetalig (FR/NL). Daarnaast heb je een goede kennis 

(geschreven en gesproken) van de Engelse taal. Kennis van andere talen is een plus. 

• Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word, Excel en 

PowerPoint. 

 

Ons aanbod 
 

• Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend 

evoluerende organisatie. 

• Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele 

werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en 

hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...). 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

• Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en 

privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een 

belangrijk maatschappelijk thema. 

 
Plaats van tewerkstelling  
 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je 

regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.  

 
Kandidatuur 
 

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het 

onderstaande e-mailadres. 

                                           

1 Het  taalkader van NIRAS is bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot 

vaststelling van de taalkaders, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 

2018. Overeenkomstig het taalkader van NIRAS (K.B. 10/07/2018), wordt de functie 

vacant verklaard voor kandidaten van de Franse taalrol.  
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Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige 

kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen. 

 

 

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe  

 jobs@nirond.be  

 02 212 18 04 

 
 


