Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) werd in 2003 opgericht door de Vlaamse
regering. BAM nv is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de Oosterweelverbinding.
Dit project is onderdeel van het Masterplan 2020 dat met een multimodale en geïntegreerde aanpak
staat voor het garanderen van de bereikbaarheid van de stad en de haven, het verbeteren van de
leefbaarheid en het verhogen van de verkeersveiligheid in de Antwerpse regio.
De Oosterweelverbinding vormt één van de grootste en meest uitdagende infrastructuurprojecten in
Europa voor de komende jaren. Door middel van o.a. een tunnel onder de Schelde, tunnels onder het
Albertkanaal en nieuwe op- en afritten moet de verkeersknoop in deze regio ontward worden.
De meest vooruitstrevende technieken inzake tunnelbouw, waterbouwkunde en elektromechanica
zullen daarbij toegepast worden.
De voorbereidingen van dit project zijn in volle gang. BAM nv is daarom dringend op zoek naar een
verdere versterking van haar team met:

PROJECTCOMMUNICATOR
JE ROL:
Als projectcommunicator ben je verantwoordelijk voor het plannen, uitwerken en opvolgen van de
communicatie voor jouw projectgebied of projectportfolio.
Je zorgt er voor dat iedereen die er belang bij heeft optimaal geïnformeerd wordt en blijft over wat
er staat te gebeuren. Dit betekent bijvoorbeeld dat jij de informatiemomenten organiseert of de
nieuwsbrieven schrijft voor de buurtbewoners of handelaars uit de buurt. Zo help je mee een
optimale verstandhouding op te bouwen met alle relevante doelgroepen en stakeholders.
Je bent bij uitstek de ambassadeur voor jouw project. Je zorgt er voor dat de informatie die over
jouw projectgebied verspreid wordt, correct en up-to-date is. Uiteraard draag je als flexibele collega
binnen het communicatieteam van BAM, ook je steentje bij aan andere opdrachten die door dit
team worden opgenomen.

JE PROFIEL:










Je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma (bij voorkeur in de richting
communicatiemanagement, journalistiek) en beschikt over ten minste 3 jaar relevante
ervaring. Ervaring op vlak van infrastructuur of mobilitieit mag je met stip aanduiden op je
cv.
Je hebt een zeer vlotte pen en slaagt er perfect in je boodschap aan te passen aan je publiek
Je legt zeer vlot contacten en beschikt over een grote dosis creativiteit
Je bent kwaliteits- en resultaatsgericht
Je kan goed autonoom werken
Je bent een echte teamspeler en uitermate klantgericht
Je hebt kennis van het Office pakket, internet en e-mail toepassingen plus taakgebonden
softwarepakketten zoals met Indesign, Photoshop en Drupal CMS.
Je presenteert graag voor uiteenlopende publieksgroepen

AANBOD:




Een boeiende job in een team van experten. Een zeer gevarieerde functie met veel
autonomie en uitgebreide leer- en groeikansen.
Meewerken aan een omvangrijk, uniek en cruciaal maatschappelijk project.
Een contract van onbepaalde duur, met een marktconform salaris. Relevante ervaring wordt
gehonoreerd. Een groeps- en hospitalisatieverzekering en een gezinsvriendelijk werkklimaat.

INTERESSE?
Verstuur je motivatiebrief en CV naar: ria.lameir@bamnv.be
Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Ria Lameir via:
ria.lameir@bamnv.be of 03/328.80.93
Je kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld!

