
 

De Mucovereniging is de nationale vereniging van en voor kinderen, jongeren en volwassenen met 
mucoviscidose en hun families. Muco is de meeste voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in 
België. Elke dag gaan we de strijd aan om de levenskwaliteit van de meer dan 1.319 mensen met muco in 
ons land te verbeteren. Om haar fondsenwerving verder te doen groeien, is de Mucovereniging op zoek 
naar een direct marketing officer. 

Word jij onze nieuwe direct marketing officer, dan zal je mee het direct responseprogramma (direct mail, 
telemarketing en street fundraising) opvolgen en verder uitbouwen.  

Waaruit bestaat je takenpakket? 

 Je staat in voor de redactie van publicaties naar onze schenkers zoals Muco Contact 
 Je bouwt de fondsenwervende activiteiten mee verder uit en dit zowel via creatieve ideeën als  
 Je staat in voor de dagdagelijkse opvolging van ons direct mailingprogramma in samenwerking met 

onze externe partner  

 
Over welke vaardigheden verwachten we dat je beschikt?  

 Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en weet hiermee mensen te motiveren om de 
Mucovereniging te steunen 

 Je beschikt over een bachelordiploma of hoger 
 Je kan de resultaten van fondsenwervende acties interpreteren en vertalen naar meetbare 

indicatoren 
 Je beschikt over een perfecte kennis van het Nederlands of het Frans. Je kan je daarnaast goed 

uitdrukken in de andere landstaal 
 Je bent een teamplayer 
 Je staat open voor verandering en streeft naar een continue verbetering. Je geeft hierin zelf het 

goede voorbeeld.  

 Wat kan je van ons verwachten? 

 We bieden je een voltijdse opdracht aan (38 uur/week) en dit op basis van een contract van 
onbepaalde duur 

 Een competitief en veelzijdig met aantrekkelijke extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques en 
hospitalisatieverzekering 

 Een werkplaats in Brussel die vlot te bereiken is met het openbaar vervoer  
 Thuiswerk (bvb één dag per week) behoort tot de mogelijkheden 

Zie je deze job al helemaal zitten? Bezorg ons dan zo snel mogelijk jouw CV met motivatiebrief per e-
mail naar Kris Van Kerkhoven (kris@muco.be) met vermelding van ‘Direct Marketing Officer’. Voor 
extra informatie kan je ook steeds contact opnemen met Kris via 02 663 39 09.  


