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Wetenschapper verantwoordelijk voor de Nederlandstalige Communicatie 
(m/v) – DETIC  

De Communication Officer werkt mee aan de uitrol van het communicatieplan van de vereniging, 
onder de rechtstreekse supervisie van de Head of Communications & Corporate Sectorial 
Sustainability. 

Werken in sectoren van consumptieproducten (in hoofdzaak cosmetica en detergenten) boeit u.  U 
hebt waardering voor het werk van beroepsverenigingen.  Uw wetenschappelijke opleiding en uw 
redactionele vaardigheden vormen de belangrijkste grondslagen.  Wij zorgen voor uw opleiding op 
communicatievlak. 

DETIC asbl/vzw is de woordvoerder van meerdere sectoren van consumptieproducten (cosmetica, 
detergenten en onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en producten in spuitbus) in 
België en in het Groothertogdom Luxemburg.   DETIC verstrekt diensten op technisch/reglementair 
vlak en inzake sectorcommunicatie, en begeleidt zijn leden op hun traject richting duurzame 
ontwikkeling. 

Voor deze boeiende werkomgeving zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een 
enthousiaste Nederlandstalige Communication Officer (indiensttreding op 1 juni). 

Profiel 

- Diploma hoger onderwijs in een wetenschappelijke richting (Master-niveau): chemie, 
biochemie, biomedische wetenschappen, farmacie, cosmetologie, (bio)ingenieur, enz.; 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden en/of relevante ervaring op dat vlak; 
- Grondige kennis van kantoorsoftware en van computergebruik (internet, sociale netwerken, 

nieuwe media); bereid tot een leertraject inzake digitale communicatie; 
- Perfecte kennis van het Nederlands, gesproken en geschreven; professionele kennis van het 

Engels en het Frans;  
- Overtuigd dat duurzame ontwikkeling een noodzaak is; gevoelig voor de 

verenigingswaarden;  
- In staat om tot ontplooiing te komen in een meertalige en multiculturele omgeving; 
- Teamgeest, flexibiliteit, zin voor initiatief en goed georganiseerd; 
- Vlot algemeen voorkomen, communicatievaardig. 
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Functiebeschrijving 

U staat in voor de goede werking van de Communicatie-afdeling van DETIC, onder de 
verantwoordelijkheid van de Head of Communications & Corporate Sectorial Sustainability. 

Tot uw taken behoren: 

 Digitale campagnes uitwerken en beheren, digitale content en publicaties 
opstellen (copywriting, wetenschappelijke vulgarisatie, story telling) 

 Organiseren en uitrollen van de evenementen, seminaries en informatiedagen 
van het DETIC Institute 

 De interne themawerkgroepen aansturen en coördineren (projecten inzake 
wetenschappelijke, technische en educatieve communicatie, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, enz.) 

 Bijstaan van de woordvoerder van de vereniging en desgevallend tussenkomen 
bij de Nederlandstalige media en stakeholders. 

 De woordvoerder van de vereniging bijstaan bij de uitrol van de strategieën 
inzake crisiscommunicatie 

 Na opleiding, instaan voor de rimpelloze werking van de interne 
communicatietools (extranet, intranet, webinars, digitale werkruimten) 

 Op termijn, samen met de deskundigen van de aangesloten ondernemingen 
meewerken aan de opstelling van het communicatieplan van de vereniging. 

 

Wij bieden 

- motiverend, afwisselend werk met doorgroeimogelijkheden 
- geleidelijk aan meer autonomie binnen een interactief team 
- rijke contacten met bedrijfsleven en instellingen 
- competitief loon plus extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

groepsverzekering), laptop en smartphone 
- permanente bijscholing 
- interessant werkterrein (cosmetica-industrie, detergentenindustrie, enz.) 

 

Gelieve uw sollicitatiebrief en uw cv, eventueel samen met voorbeelden van uitgevoerde projecten, 
door te mailen naar mevrouw Françoise Van Tiggelen, Secretaris-Generaal [ fvantiggelen@detic.be ]. 

 
DETIC asbl/vzw is een onafhankelijke beroepsvereniging die nauw samenwerkt met essenscia vzw, de Belgische federatie 

van de chemische industrie en de life sciences. 


