
 
 

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is de nationale federatie van zelfstandige apothekers. Naast de 
verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan 
zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van 
hun beroep. 

De Dienst Communicatie van de APB is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie en de redactie van 
diverse referentiepublicaties in de sector, en de verdeling van verschillende digitale nieuwsbrieven. Hij beheert 
ook de informatieverspreiding op de websites APB.be en Apotheek.be en sociale netwerken die ermee 
verbonden zijn. 

 

Voor onze Dienst Communicatie zijn wij op zoek naar een 

e-Communication Specialist/Webmaster 
(full time of part time, 3/5 of 4/5) 

 

Functie  

Uw belangrijkste taak is de ontwikkeling van de externe en interne communicatie van de APB op het web:  

- Websites: 

 U zorgt voor de werking en de evolutie van de verschillende websites beheerd door de APB en het CMS 
(Content Management System): 

o www.apb.be 
o www.pharmacie.be / www.apotheek.be 
o www.phasius.be 

 U ondersteunt en leidt de verschillende bijdragers op in het online plaatsen van artikels, documenten 
en andere data via het CMS. 

 U fungeert als Project Manager inzake IT-ontwikkelingen (infrastructuur/modules/APP,...) noodzakelijk 
voor de evolutie van de websites. 

 U zorgt voor de naleving van het grafische en ethische charter van de APB, zowel intern als ten 
opzichte van externe partners-bijdragers. 

 U verzekert ook het juiste gebruik van foto's of documenten waar wij de auteursrechten op hebben. 

 U beheert en controleert de KPI's. 

- De eNewsletters: 

 U bent verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van het platform voor het 
verzenden van marketing e-mails (momenteel Addemar) van de APB: beheer van distributiegroepen, 
sjablonen,... 

 U biedt een professionele ondersteuning aan bijdragers en managers. 

 U beheert en controleert de KPI's. 

- Het 'Flipbook': 

Offlinepublicaties (papieren tijdschriften) van de APB zijn gedigitaliseerd en worden eveneens elektronisch 
opgeslagen (eMagStudio). 

 U ondersteunt het redactieteam bij deze bewerking en kijkt toe op het online plaatsen van diverse 
publicaties op het extranet van de APB (MyAPB). 

 U bent verantwoordelijk voor het versturen van de tweewekelijkse nieuwsbrief 'APBcommunication' 
aan diverse leden en klanten en het beheer van de archieven op de website. 



 
 

- Sociale netwerken: 

 U voert de functie uit van administrator van de verschillende sociale netwerken beheerd door de APB: 
LinkedIn, Facebook, Twitter,...  

 U neemt deel aan de redactie van de publicaties op deze verschillende sociale netwerken. 

 U draagt bij tot de bevordering van gesponsorde of niet-gesponsorde APB-campagnes op de sociale 
netwerksites volgens de eisen van het management. 

 

Profiel 

 U hebt idealiter een diploma in lijn met deze functie of gelijkwaardig door ervaring. 

 U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het beheer en de optimalisatie van websites, e-
mailmarketing, social networking,... 

 U bent tweetalig Nederlands/Frans. 

 U hebt een goede beheersing van CMS (Sharepoint en Drupal) en HTML en kennis van Photoshop. 

 U bent nauwkeurig en detailgericht, en kan gemakkelijk strikte deadlines respecteren. 

 U bent een goede communicator, open-minded, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen de 
sector. U houdt van teamwork, maar u kunt ook zelfstandig een project uitvoeren. 

 

Aanbod 

 Een afwisselende functie binnen een klein, enthousiast team. 

 Een aangename en dynamische werkomgeving in een stabiele sector. 

 Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. 

  

Interesse? 

Stuur je sollicitatiebrief en cv via het online sollicitatieformulier. Voor meer informatie, contacteer mevrouw 
Ilse Verschueren HR Director (+32 (0) 2 609 46 22). 

www.apb.be 


