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Vacature communicatieconsulent 

 

Geachte heer Janssens 

 

Op www.vdab.be las ik dat het Stedelijk Onderwijs een communicatieconsulent zoekt. Ik ben kandidaat voor 

deze functie. Waarom juist deze vacature? Omdat zowel de jobinhoud als het Stedelijk Onderwijs mij 

aanspreken. Deze vacature biedt mij de kans om mijn communicatie-ervaring in te zetten voor het onderwijs, 

een sector die ik voor de klas heb leren kennen en die mij blijft boeien.  

Op het vlak van bedrijfscommunicatie legde ik bij Mercator Verzekeringen een veelzijdig traject af waarin de 

vaardigheden die u vooropstelt, ruim aan bod kwamen. Ik begon als corrector en huisstijlbewaker op de 

vertaaldienst, evolueerde naar copywriter bij de afdeling marketing en legde mij uiteindelijk toe op interne en 

corporate communicatie. Niet alleen voerde ik de communicatie uit, ik stond ook mee aan de wieg ervan, 

aangestuurd door de verantwoordelijke communicatie en de personeelsdirecteur. Meedenken hoorde er altijd 

bij naast overleggen met betrokken partijen binnen en buiten de organisatie. Omgaan met deadlines en 

prioriteitswisselingen was een evidentie. Het conceptuele communicatie-aspect ben ik blijven combineren met 

copywriting. Heldere en wervende teksten schrijven, aangepast aan de doelgroep, is voor mij een passie op 

zich.  

Na 6 jaar in de wereld van de financiële dienstverlening had ik behoefte aan verandering. Die vond ik als 

leerkracht Nederlands. In een middelbare school in het hartje van Antwerpen heb ik de uitdagingen waar het 

Stedelijk Onderwijs voor staat, aan den lijve ondervonden. Een boeiende ervaring, maar ik heb toch beslist om 

niet meer als leerkracht aan de slag te gaan.  

Het trekt mij enorm aan dat ik als communicatieconsulent toch nog de stedelijke onderwijsuitdagingen kan 

ondersteunen. Ik wil bovendien graag deel uitmaken van een onderwijsinstelling met de baseline ‘optimale 

ontplooiingskansen voor elk individu’. Een dergelijk pedagogisch project is precies wat Antwerpen nodig heeft. 

Ik verwijs graag naar mijn cv in bijlage en hoop dat u me zal uitnodigen voor een gesprek, zodat ik u kan 

overtuigen dat ik de juiste persoon ben voor deze job. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Katrien Peeters 

 



 


