
 

 

 

 

 

 

VACATURE 

1 VOLTIJDS STAFMEDEWERKER 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 strategische 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 
strategische en operationele opdrachten functioneer je binnen een team dat nauw samenwerkt met 
diverse (streek)partners.  

In hoofdzaak beheer je dossiers en projecten die tot doel hebben om de slagkracht en visibiliteit van 
de Westhoek als dynamische en ondernemende regio te verhogen. Concreet gaat dit om de uitvoering 
van een uniek project, zijnde de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld’, aangevuld 
met het behartigen van dossiers die gedefinieerd worden in het jaarprogramma van het RESOC en 
het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’. 

In tweede instantie werk je samen met de coördinator voor de algemene activiteiten van het RESOC 
(analyse en informatiedoorstroming, netwerking en representatie, …) zodat de organisatie op een 
efficiënte, effectieve en creatieve wijze de strategische doelstellingen bereikt.  

Functieprofiel : 

 Je bent in het bezit van (1) een masterdiploma dat relevant is voor de functie (economie, politieke 
wetenschappen, sociale wetenschappen,..) of van (2) een bachelordiploma aangevuld met 
relevante en aantoonbare werkervaring.  

 Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om de regiomarketingcampagne uit te voeren 

in overleg met het extern marketingbureau dat mee de communicatiestrategie heeft helpen 

ontwikkelen: voeren van de campagne, hanteren van communicatietools, beheer van de 

campagnemiddelen, betrekken en activeren van de campagnepartners.  

 Je bent een initiatiefnemer en trekker die zowel zelfstandig als in team kan werken. 

 Je beschikt over  uitstekende  communicatieve en sociale vaardigheden, bent commercieel 
ingesteld en je stelt je klantgericht op t.a.v. de partnerorganisaties en stakeholders. 

 Je bent een uitstekende netwerker en ambassadeur voor de Westhoek.  

 Ervaring in sociaaleconomische streekontwikkeling, ervaring met projectmanagement, affiniteit met 
het bedrijfsleven en lokale besturen en affiniteit met de regio zijn belangrijke pluspunten. 

 Je bent flexibel (zowel op vlak van taken en werkomstandigheden) en kan omgaan met stress.  

 Je werkt planmatig, kwaliteitsvol en accuraat en beschikt over voldoende organisatorische 
vaardigheden.  

 



 

 

 

 

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

RESOC Westhoek biedt u: 

 Een gevarieerde, boeiende en verrijkende job mét inhoudelijke uitdaging. Dit in een inspirerende 
werkomgeving, in een dynamisch ruim netwerk van (semi)publieke en private actoren 

 Waardering van creativiteit en het nemen van initiatief 

 Contract onbepaalde duur 

 Een marktconforme verloning (min. € 3.448 – max. € 3.954) 

Interesse? 

Gelieve uw motivatiebrief en CV elektronisch 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 9/11 voormiddag of (voor)avond). 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 selectieprocedure kun je terecht bij Sigrid Verhaeghe (M 
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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