
 

 

 

 

 

 

VACATURE 

1 VOLTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER voor RESOC 
Westhoek (m/v) 

 

RESOC Westhoek is het officieel erkend advies- en overlegorgaan waarbinnen streekpolitici, sociale 
partners en stakeholders de krijtlijnen uitzetten voor de sociaaleconomische toekomst van de regio. 
RESOC opereert daarbij als een netwerkactor die mensen en organisaties verbindt.  

De medewerkers van RESOC bieden ondersteuning bij de visievorming, beleidsvoorbereiding, 
projectondersteuning en - uitvoering inzake regiomarketing, economie, tewerkstelling, onderwijs en 
beleidsdomeinen zoals mobiliteit en ruimtelijke planning.  

RESOC draagt twee regionale projecten. Met het regiomarketingproject ‘Westhoek. De nieuwe wereld’ 
wordt er gebouwd aan een wervend imago voor de Westhoek. Met het ESF-project ‘Versterkt 
streekbeleid’ wordt er hoofdzakelijk ingezet op een Stedelijke motor voor de ganse regio. 

Functieomschrijving: 

Je geeft mee invulling aan een bruisende RESOC-werking in en voor de Westhoek. Voor de 
administratieve, communicatieve en logistieke opdrachten functioneer je binnen een team dat nauw 
samenwerkt met diverse (streek)partners.  

In hoofdzaak ondersteun je de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld’. Dit omvat 
volgende taken: het mee verzorgen van het online luik (website, Facebook, Instagram, Snapchat, …),  
de toepassing van de huisstijl op interne documenten en campagne-uitingen, de praktische 
organisatie van en medewerking aan promotionele acties op verplaatsing, de algemene administratie 
en een sterke betrokkenheid bij de campagne.  

In tweede instantie ondersteun je het team bij de algemene activiteiten van het RESOC. Dat gaat om 
taken zoals dataverzameling en -beheer, verslaggeving, updaten van de website, de organisatie en 
planning van meetings, netwerkmomenten en acties, het plaatsen en opvolgen van bestellingen, het 
ondersteunen van de interne en externe communicatie, …  

Functieprofiel: 

 Je bent houder van een diploma (van minstens hoger secundair onderwijs) of beschikt over 
relevante ervaring als  ‘allround administratief bediende’. Een achtergrond in of ervaring met 
communicatie is een pluspunt.  

 Je kan vlot werken met het MS Office pakket (Word, Excel, Powerpoint en Outlook). 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (vlotte 
schrijfstijl, correct taalgebruik). 

 Je bent vertrouwd met sociale media en nieuwe online communicatietools. 

 Kennis van grafische of communicatiesoftware (html, mailsoftware, cms,…) is een pluspunt. 

 Affiniteit met de regio Westhoek is een pluspunt. 

 Je bent enthousiast en proactief, goed georganiseerd, nauwkeurig en loyaal. 

 Je bent klantgericht ingesteld t.a.v. de partner-organisaties van het RESOC. 

 Je bent flexibel en kan omgaan met stress. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen. 

  



 

 

 

 

 

RESOC Westhoek biedt u:  

 Een gevarieerde, boeiende en verrijkende job in een inspirerende werkomgeving (locatie: 
Streekhuis Westhoek Diksmuide) 

 De mogelijkheid om een breed pallet aan competenties te versterken 

 Een contract onbepaalde duur 

 Een marktconforme verloning (min. € 1.932 – max. € 2.241 op voltijdse basis en in functie van 
relevante anciënniteit) 

 

Interesse?  
Gelieve uw motivatiebrief en CV voor vrijdag 3 november om 12u te bezorgen via: 
resoc.westhoek@west-vlaanderen.be.  

De eerste selectie gebeurt op basis van het CV en de brief. Daarna volgt een schriftelijke proef met 
mondelinge toelichting (op 8/11 voormiddag of vooravond, 10/11 ‘s morgens). De procedure wordt 
afgesloten met een assessment waartoe de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd. 

In geval er veel kandidaten zijn, kan worden beslist om de selectieprocedure vervroegd op te starten. 

Voor meer informatie inzake takenpakket en procedure kun je terecht bij:  Sigrid Verhaeghe (GSM 

0494 53 54 78). 

Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide – www.resoc-westhoek.be – 

www.denieuwewereld.be  

 

RESOC Westhoek is door de Vlaamse overheid 

erkend als samenwerkingsverband ‘Versterkt streekbeleid’. 
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