
VACATURE STAFMEDEWERKER
COMMUNICATIE & VORMGEVING

Job:

Soort Job:

Tijdsregeling:

Contract:

Vergoeding:

Werkgever:

Plaats van de tewerkstelling:

Bereikbaarheid:

Grafisch vormgever

Kantoorwerk

Dagwerk, halftijds 

Tijdelijk contract (niet via uitzendkantoor)

Start: September Eind: Juni

Maandloon + Maaltijdcheques

LOKO

Rega X

Minderbroedersstraat 1

3000 Leuven

Te voet/fiets vanaf het station 

Auto/Openbaar vervoer



OVER LOKO

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) is de overkoepelende organisatie van de Leuvense 
faculteits- en hogeschoolkringen van de KU Leuven, UCCL en LUCA Lemmens. De werking van LOKO steunt kort 
samengevat op drie pijlers. Ten eerste is er de pijler Studentenvertegenwoordiging. LOKO vertegenwoordigt 
de Leuvense studenten in uiteenlopende raden en vergaderingen van de KU Leuven en stad Leuven. Vanuit 
deze positie probeert LOKO op een gegronde en democratische manier een stem te geven aan de studenten. 
De tweede pijler is Evenementen. LOKO organiseert onder andere de 24 urenloop, Itaka en andere grote 
publiekstrekkers in en om het Leuvense studentenleven. Op deze manier probeert LOKO een variërend 
aanbod van sport, cultuur en plezier te voorzien. De derde pijler is ten slotte de pijler Ondersteuning en 
Diensten. LOKO biedt ondersteuning aan kringen, vrije verenigingen en individuele studenten. Dit laatste 
gebeurt bijvoorbeeld door middel van juridische ondersteuning bij huurwaarborgzaken, de uitleendienst van 
LOKO, het verlenen van subsidies etc… De gehele werking van LOKO wordt getrokken door een enthousiast 
team van vrijwillige studenten met hulp van stafmedewerkers, jobstudenten, stagairs en projectmedewerkers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Algemene ondersteuning van de communicatie van LOKO en grafische vormgeving.

Als stafmedewerker communicatie en vormgeving ondersteun je de algemene communicatie vanuit LOKO en 
de grafische vormgeving. 

Grafische vormgeving:
• Ontwerpen en onderhouden van de huisstijl met ruimte voor frisse ideeën 
• Ontwerpen van promomateriaal voor activiteiten (brochures, posters, flyers, visitekaartjes, textiel…) 
• Ontwerpen van visuals voor sociale media en de LOKO-website 
• Coördinatie van het jaarverslag 
• Lay-out voorzien van info- en vormingsbrochures 
• Monteren van videomateriaal van LOKO 
• Foto’s nemen tijdens LOKO-activiteiten in onderling overleg met het communicatieteam 

Algemeen: 
• Aanwezigheid op vergaderingen en notuleren 
• Communicatiebeleid van LOKO mee uitwerken in samenwerking met de Coördinator 

Als Stafmedewerker Communicatie word je aangestuurd door de Coördinator Communicatie van LOKO. In 
deze omgeving van vrijwilligers is het belangrijk dat je openstaat om een goed evenwicht te vinden tussen 
enerzijds aftoetsen bij de coördinator en anderzijds zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. 



GEZOCHT PROFIEL

Er is geen specifieke werkervaring vereist als stafmedewerker communicatie & vormgeving. Ervaring binnen 
de grafische wereld is echter een groot pluspunt. Basiservaring in Photoshop is echter een vereiste. Eerdere 
ervaring in vrijwilligerswerk bij studenten- of jongerenorganisaties is ook een pluspunt!
Je bent in het bezit van een professionele of academische bachelor. 

Competenties:
• Je bent stressbestendig en je kan omgaan met een vrijwilligersomgeving. 
• Je kan zelfstandig werken onder aansturing van een coördinator. 
• Je bent praktisch ingesteld, stipt en ordelijk. 
• Je werkt probleemoplossend. 
• Je werkt graag samen met mensen en vergaderen schrikt je niet af. 
• Je kan je vinden in de algemene visie van LOKO.
• Je hebt geen probleem met variërende uren (avond-, nacht- of weekendwerk) en je kan goed om met 

deadlines.
• Je bent bereid extra engagement af te leveren. 
• Je hebt een goede pc- en softwarekennis en bent vaardig in ontwerpprogramma’s zoals Indesign, 

Photoshop, Illustrator of standaardalternatieven. 
• Je hebt ervaring in het monteren van bewegend beeld. 
• Je kan vlot communiceren, zowel verbaal als digitaal. 
• Je bent ondernemend en ziet werk. 
• Je bent bereid om indien nodig jezelf nieuwe processen en procedures eigen te maken aangaande 

grafische vormgeving & communicatieskills. 
• Je kan verschillende taken combineren terwijl je het algemeen overzicht blijft bewaren.

Talen: 
• Nederlands: zeer goed 
• Engels: goed 

AANBOD EN VOORDELEN

• Een boeiende startersjob in een snel evoluerende omgeving met materie die per definitie nieuw en dy-
namisch is. 

• Nauw contact met de studenten en de verkozen vertegenwoordigers in een open en frisse werksfeer. 
• Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, eigen inbreng en optimalisaties. 
• De verloning situeert zich binnen barema 4 geldig voor administratief personeel van de universiteiten. 
• Maaltijdcheques. 



ZIN IN MEER? HOE KAN IK SOLICITEREN

Contactinformatie: 

Telefoon: 016 32 59 05
E-mail: ondervoorzitter@loko.be

Je kan solliciteren via e-mail met CV (max 2 p.) en een motivatiebrief (max 2 p.). Ook voeg je een portfolio toe 
van voorgaande ontwerpervaring. Dit kan tot en met 30 juni. Feedback op de sollicitatie volgt in die week. 

Bij een positieve evaluatie wordt u uitgenodigd voor een gesprek tijdens de eerste twee weken van juli.  Er 
bestaat de mogelijkheid dat er gevraagd zal worden om een praktijkproef te vervullen. Dit wordt zeker tijdig 
gecommunicieerd.


