
 
 

 

Bedrijfsomschrijving 

BESIX Real Estate Development (BESIX RED) is een Belgische projectontwikkelaar die zich al meer dan 30 

jaar toelegt op de realisatie van woningen, kantoren en retail & services. Deze dochteronderneming van 

BESIX Group is zowel in België als in een groeiend aantal Europese steden actief. Het bedrijf wil 

duurzame projecten ontwikkelen die rekening houden met de behoeften van de klant. Maatschappelijke 

en ecologische bekommernissen, evenals innovatie, vormen dan ook een wezenlijk onderdeel van zijn 

reflectie op het vastgoed van morgen.  

www.besixred.com 

 

Functieomschrijving 

De Communicatie-afdeling van BESIX RED wil haar team versterken om de talloze nieuwe uitdagingen op 
het vlak van externe en interne communicatie aan te gaan. We zoeken een talent met een passie voor 
communicatie die we een verrijkende ervaring kunnen bieden bij BESIX RED, een van de belangrijkste 
vastgoedontwikkelaars in België en Luxemburg met hoofdkantoor in Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe). 

Je verzorgt de interne en externe communicatie, zowel naar onze partners en de pers als naar de 
medewerkers van BESIX RED en BESIX Group. Hiervoor werk je nauw samen met het 
marketing/communicatie-team.  

Je takenpakket omvat:  

* De communicatiestrategie voor vastgoedprojecten van BESIX RED opvolgen 

- Projectinformatie verzamelen 
- Projectfiches updaten 
- Levertermijnen en belangrijke deadlines van projecten opvolgen 
- Bouwbedrijven en andere stakeholders informeren 

 

* Alle informatie op onze website bijwerken en controleren 

- De meest recente berichten toevoegen 
- Informatie updaten 
- Interne en externe bronnen coördineren voor een goede uitvoering van de 

communicatieprojecten  
 

 

http://www.besixred.com/


 
 

 

* De vastgelegde strategie voor externe communicatie implementeren 

- Redactiewerk: de externe communicatie verzorgen  
- Het vastgelegde mediaplan opvolgen 
- Deadlines en budgetten respecteren 
- Interne en externe berichtgeving bewaken 

* Alle interne communicatieprojecten opstellen en uitwerken  

- Interne nieuwsbrieven van BESIX RED 
- Kwartaalmagazine van BESIX Group  
- Intranet 
- Standaardpresentaties en andere communicatiedragers   

 

* Diverse administratieve taken 

Profiel/kwalificaties 

- Je hebt een diploma journalistiek, marketing of communicatie 
- Uitstekende redactionele vaardigheden en een foutloze spelling 
- Native speaker FR of NL, met goede kennis van de 2e landstaal  
- Geïnteresseerd en leergierig 
- Dynamisch en proactief 
- Uitstekende teamspeler 
- Je bent goed vertrouwd met de nieuwe technologieën en sociale media 
- Je respecteert deadlines en stelt prioriteiten 
- Je hebt gevoel voor design  
- Een eerste werkervaring is een troef  
 


