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Zkt. getalenteerde Communicatiemedewerker  

Het bedrijf 

Care Property Invest NV is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Ze is al meer 

dan 25 jaar genoteerd op Euronext Brussels en investeert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op 

de Europese markt. Care Property Invest verwerft, bouwt en renoveert kwalitatief zorgvastgoed (woonzorgcentra, groepen van 

assistentiewoningen, wooncomplexen voor mensen met een beperking...) en stelt deze vervolgens volledig op maat van de eindgebruikers 

ter beschikking aan solide zorgondernemers op basis van een langetermijncontract. 

De Vennootschap bouwde een internationale portefeuille van 137 zorgprojecten uit, verspreid over België, Nederland, Spanje en Ierland. 

De beurskapitalisatie van Care Property Invest bedroeg op 16 mei 2022 circa € 654 miljoen. De Vennootschap probeert voor haar 

aandeelhouders een stabiel aandeel te creëren met een laag risicoprofiel en een stabiel en gestaag groeiend dividend. 

Wij zijn een ambitieuze onderneming in volle expansie. Een relatief klein team van circa 30 personen staat in voor het beheer van de 

bestaande vastgoedportefeuille en vooral ook voor de realisatie van de groeiobjectieven van Care Property Invest in binnen- en buitenland. 

Om een verdere groei te ondersteunen, zijn wij vandaag op zoek naar een (m/v): 

 

Communicatiemedewerker met sterke digitale en grafische skills 

 voor wie Adobe-toepassingen geen geheimen hebben  

 

Inhoud van de job 

Vanuit jouw expertise bouw jij mee aan het beeld en de boodschappen die we willen uitdragen naar onze investeerders. Door 
het visualiseren van onze missie, strategie, visie en waarden veranker jij Care Property Invest verder in de (inter)nationale 
zorgvastgoedmarkt. Je zal werken in een klein team van twee medewerkers waar persoonlijke groei hoog in het vaandel 
gedragen wordt.  
 

• Je werkt mee aan de uitbouw en optimalisatie van de volledige branding en communicatiekanalen van Care Property 
Invest.  

• Je zorgt voor de volledige visuele opmaak van onze rapporten in Indesign. Jouw grafische skills blazen velen om van 
verbazing. Je verzorgt ook de digitale publicatie hiervan en het printklaar maken van de gedrukte exemplaren. 

• Je verzorgt de opmaak van ander drukwerk zoals beursstanden, brochures… . 

• Je verzorgt de opmaak van diverse presentaties.  

• Jouw vlotte pen laat een frisse wind waaien in onze persberichten, LinkedIn posts en webteksten. 

• Persberichten schrijven en publiceren, daar draai jij je hand niet voor om. 

• Je verzorgt het ontwerp en de publicatie van onze mailings in Mailchimp.  

• Je onderhoudt de website en denkt mee na hoe we deze in de toekomst verder vorm kunnen geven, zowel visueel als 
inhoudelijk. 
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Profiel 

Hieronder een overzicht van de gewenste kwalificaties: 

• Je hebt minstens een bachelordiploma in (commerciële) communicatie of public relations. 

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

• Je hebt ervaring met het schrijven en publiceren van persberichten.  

• Je kan werken met Mailchimp of andere mailingprogramma’s.  

• Je kan vlot overweg met Adobe Indesign. Kennis van Illustrator en Photoshop zijn een sterke plus. 

• Je hebt een gut feeling voor goed design. 

• Naast de Creative Cloud-programma’s kan je ook vlot overweg met Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, 
Powerpoint). 

• Je kent je weg binnen een Wordpress-website.  

• Je bent een vlotte communicator die ook teamoverschrijdend kan werken. 

• Je kan goed functioneren binnen een klein team. 

• Je neemt zelf initiatief en durft je nek uitsteken om je communicatieprojecten tot een goed einde te brengen. 

• Je blijft leergierig en gaat planmatig te werk. 

• Je bent stressbestendig, hebt géén 9-5 mentaliteit, maar wel een resultaatgerichte mindset. Deadlines halen is voor 
jou géén probleem.  

• Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Foto- of videocreatie en de editing hiervan is een plus. 
 

Aanbod 

▪ Voltijds contract van onbepaalde duur 
▪ Een zeer afwisselende functie. 
▪ Je komt terecht in een beursgenoteerde openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.  
▪ Een werkomgeving aan de rand van Schoten om u tegen te zeggen. 
▪ Uitgebreide opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.  
▪ Verder bieden we een aantrekkelijk salaris, inclusief een mooi pakket extra legale voordelen.  

 

Voor meer informatie over ons bedrijf, neem een kijkje op onze website  

www.carepropertyinvest.be. Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@carepropertyinvest.be. 
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