
Nubo is een coöperatieve vennootschap met sociale finaliteit die e-mail- en clouddiensten 
aan particulieren zal aanbieden.

De geleverde diensten zullen ethisch zijn: geen gebruik of wederverkoop van gegevens, geen 
advertenties of tracking. Ze zullen gebaseerd zijn op vrije software.

De coöperatieve vernootschap verdedigt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en bevordert de digitale autonomie van iedereen. Ze heeft een menselijk structuur.

Het maakt deel uit van een netwerk van actoren met gelijkaardige waarden en draagt bij tot 
digitale gemeenschappelijke goederen.

Voor een halftijdse functie, is Nubo op zoek naar

een tweetalige communicatiemedewerk·st·er

Taken
• Als hoofdtaak het aantrekken van nieuwe coöperanten:

• Organisatie en uitvoering van evenementen in het Nederlands en in het Frans over heel 
België

• Instaan voor de coördinatie van de ambassadeurs

• Animatie van de werkgroep « communicatie »

• Persrelaties beheren: perscontacten, persberichten, deelname aan debatten en interviews

• Instaan voor contacten en relaties met verenigingen en het netwerk

• Instaan voor de aanwezigheid op sociale media

• Redactie van diverse communicatie (nieuwsberichten, actualiteit, nieuwsbrieven, …)

Gezochte competenties
• Affiniteit met vrije software, coöperaties en privacy gerelateerde onderwerpen

• Tweetalig Nederlands – Frans: vloeiend in zowel Nederlands als Frans; zeer goede schriftelijke 
uitdrukking in het Nederlands vereist

• Goede schrijfvaardigheden

• Autonoom kunnen werken

• Beheersen van grafische software is een plus

• Vermogen om te werken in een netwerk, samenwerken en coördineren met partnerstructuren

Werktijd
• Deeltijds werk dat kan evolueren naar gelang van het succes van het project

• Indiensttreding zo snel mogelijk

• Flexibele werkuren mogelijk in overleg

• Werken van thuis uit of op kantoor in Elsene

• Samenwerken met de andere werknemers en de oprichters van het project

Stuur ons uw CV en een sollicitatiebrief naar martin@nubo.coop voor 30 mei 2020.
Vragen kunnen op dit adres worden gesteld.

Interviews en een schriftelijke test zullen plaatsvinden de eerste helft van juni.


