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NIRAS is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief 
afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn, 
te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van 
radioactief afval. Wil je meer over weten over onze activiteiten? Raadpleeg dan onze 

website www.niras.be. 

Ben je geïnteresseerd om ons te helpen het radioactieve afval te beheren met strikte 
inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, bij te dragen aan de realisatie van 

grote maatschappelijke projecten, zoals de berging van radioactief afval? In dat geval 
willen we je graag ontmoeten! 

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

 

  Communicatiemedewerker Tabloo 

 

 

Inhoud van de functie 

Als lid van het team communicatie ben je verantwoordelijk voor het aantrekkelijk in de 

markt zetten van Tabloo, het nieuwe bezoekers- en ontmoetingscentrum van NIRAS in 
Dessel. Met doelgerichte communicatieacties weet je de juiste doelgroepen aan te trekken 
om samen de doelstelling van 40.000 bezoekers per jaar te realiseren. 
 

Je verantwoordelijkheden  

• Je werkt inhoudelijk en creatief mee aan het uitvoeren van de communicatieplannen 

om de bezoekersdoelstellingen van Tabloo te halen. 
• Door doelgerichte tools en campagnes te ontwikkelen weet je de juiste doelgroepen 

(scholen, verenigingen, individuen) aan te spreken en te activeren.  
• Je staat mee in voor de publicatie van onze boodschappen op de verschillende dragers, 

zowel online als offline. 
• Je zorgt voor dagelijkse content die we op onze website en social media kunnen 

plaatsen (quotes van bezoekers, interviews, leuke foto’s, …). 
• Je bewaakt en analyseert onze conversie- en bezoekerscijfers en werkt in functie van 

de resultaten voorstellen uit in samenspraak met het communicatieteam.  
• Je gaat aan de slag met de feedback van bezoekers om de klantervaring doorlopend 

te verbeteren. 
• Je volgt je taken ook administratief en financieel op (opvolging bestelbonnen en 

facturen, beheer en onderhoud van databanken). 
• Je onderhoudt contacten met communicatiebureaus, drukkerijen en andere 

leveranciers.  
• Je werkt mee aan de organisatie van evenementen en andere acties (beurzen, 

promotieacties, …) in functie van het behalen van de gestelde doelen. 

 

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

• Je hebt een bachelor of masterdiploma in communicatie, marketing, een creatieve 
richting of gelijkwaardig. 

• Je bent bij voorkeur Nederlandstalig en functioneel tweetalig (NL/FR). Daarnaast heb 

je een goede kennis (geschreven en gesproken) van de Engelse taal. 
• Je bent een digital native, je hebt goede ervaring in Adobe Creative Cloud, video’s 

opnemen en monteren lukt jou goed.  
• Tevens heb je een vrij goede kennis van de meer klassieke media zoals print, tv, radio. 

Op die manier kan je telkens de meest optimale communicatiemix uitwerken.  
• Je bent een creatieve geest met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. 
• Je hebt een hands-on mentaliteit en je schrikt er niet voor terug om het voortouw te 

nemen. 
• Het behalen van ambitieuze doelstellingen haalt het beste in je naar boven. 
• Het streven naar klanttevredenheid zit in je genen. 
• Je bent een teamspeler. 
• Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. 
• Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word, Excel en 

PowerPoint. 

• Je hebt ervaring met het beheer van data. 

 

NIRAS biedt je 

• een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden. 
• een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met 

je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.). 

• een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 

Plaats van tewerkstelling  

Je werkt vanuit Tabloo in Dessel (provincie Antwerpen). Regelmatig heb je contact met de 

hoofdzetel van NIRAS in Brussel.  

 

Kandidatuur 

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze 

uit te oefenen, contacteer dan :  
 
Mevrouw Sandy Blairon  
 jobs@nirond.be  

 02 212 18 04 
 

1 De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 

2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval 
en Verrijkte Splijtstoffen , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.  

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden op de 

Nederlandse of Franse taalrol.  

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing 
zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur 
gegeven aan een kandidaat die in het Nederlands taalkader is ingeschreven of kan worden 
ingeschreven. 

 

 


