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De Federatie van de Belgische cementnijverheid (FEBELCEM) is de beroepsvereniging van de 

cementsector in België. Zij telt drie leden van internationale betekenis, CBR, CCB en Holcim, die 

samen een uitgebreid gamma cement commercialiseren. 

FEBELCEM speelt een sleutelrol bij de promotie van cement en beton door middel van toegepast 

onderzoek, technische assistentie, productinformatie en lobbying. 

FEBELCEM heeft 10 werknemers, is gevestigd in Brussel en wenst over te gaan tot de aanwerving van 

een 

Communication & Office Assistant 

 

Uw opdracht: 

1. Administratie  

 U bekleedt een sleutelrol in de informatiecoördinatie binnen het team 

 U leest alle Nederlands- en Franstalige teksten na (publicaties, jaarverslagen, uitnodigingen, 

newsletters, enz.) 

 U vertaalt sommige teksten of presentaties (Nederlands/Frans/Engels) 

 U bent back-up voor de event coördinator 

 U biedt administratieve ondersteuning aan de leden van het team 

 U onthaalt de bezoekers en centraliseert de telefoonoproepen 

 U bent verantwoordelijk voor het economaat 

2. Communicatie 

 U brengt een nieuwe blik in de digitale communicatie van FEBELCEM en andere verenigingen 

waarvan FEBELCEM lid is (website en social media) 

 U schrijft occasioneel artikels/communiqués (Nederlands/Frans/Engels)  

 U bereidt sommige vergaderingen voor, woont ze bij en maakt het verslag 

 U beheert het algemene email adres info@febelcem.be 

Gewenst  profiel: 

 U bent perfect tweetalig Nederlands-Frans en u hebt een goede kennis van het Engels 

 U bent ‘digital native’ 

 U bent een betrouwbare team player 

 U hebt een bijzondere interesse voor technische domeinen (bouwmaterialen), architectuur, 

milieu en duurzaamheid 

 U hebt sterke organisatorische vaardigheden, werkt zelfstandig en bent flexibel 

 U neemt graag initiatief en u kan anticiperen 

 U hebt gevoel voor humor 

 U behaalde een Bachelor of een Master in communicatie, journalistiek, taalkunde, … 

Wij bieden: 

 Een salaris in verhouding tot ervaring evenals verschillende extralegale voordelen 

 Deel zijn van een klein team met enthousiaste en ervaren collega’s  

 Samen werken aan de ontwikkeling van een duurzame toekomst 

 Een stimulerende en gevarieerde professionele omgeving met ruimte voor initiatief 

Geïnteresseerd? Richt uw kandidatuur met curriculum vitae aan de heer Hervé Camerlynck, 

Directeur (h.camerlynck@febelcem.be)  


