
 

Davidsfonds VZW 
 

 

Een veelzijdig medewerker Cultuurreizen (voltijds of deeltijds 80%) 
 
Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat samen met 4.000 vrijwilligers al bijna 150 jaar 
cultuur bij mensen brengt via culturele evenementen, boeken, cursussen en reizen. Wij houden van 
cultuur in de brede zin: een leuke expo, een verrassende cultuurreis, een interessante cursus of een 
ontspannend boek. Binnen Davidsfonds zorgt het team van Cultuurreizen voor een boeiend aanbod 
van groepsreizen met een cultureel programma.  
 
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een administratief en organisatorisch talent. Heb je 
ook nog een vlotte pen? Dan is deze job bij Davidsfonds helemaal op je lijf geschreven. 
 
Jouw functie 

 Je bent een administratieve duizendpoot: je beheert de databank van reizigers, je verstuurt 
en verwerkt de online evaluatieformulieren van reizen,  je zet wedstrijden op poten en zorgt 
voor de opvolging, je volgt de inschrijvingen van evenementen op …  

 Je houdt de website van cultuurreizen up-to-date: je past de status van reizen aan, je zet 
nieuwe reizen online, je creëert nieuwsitems … 

 Je verzorgt een professionele communicatie met reizigers via mail en telefoon. Je bent ook 
voor reisleiders en partners een geloofwaardige gesprekspartner.  

 Je bent een organisatietalent en staat in voor de praktische organisatie van onze eigen events 
(reisevenement, activiteit voor trouwe reizigers, thematische events …). Je treedt mee op als 
vertegenwoordiger van Davidsfonds op externe evenementen en beurzen, en dat betekent 
dus af en toe avond- en weekendwerk. 

 Je helpt bij de eindredactie en opvolging van de vormgeving van verschillende online en 
offline publicaties: brochures, flyers, website, nieuwsbrieven, getuigenissen van reizigers …  
Heb je zelf een vlotte pen en schrijf je graag? Dan kan je dat talent zeker verder ontwikkelen 
en meeschrijven voor het reismagazine, artikels voor het ledenblad van Davidsfonds, items 
voor nieuwsbrieven … 

 In rustigere periodes bij Cultuurreizen help je de collega’s van Academie en Communicatie 
met gelijkaardige taken.  

 
Jouw profiel  

 Je hebt een professionele bachelor in organisatie & management, marketing & communicatie 
… en bij voorkeur heb je een eerste werkervaring. 

 Onze reizigers en leden op een klantvriendelijke manier verder helpen is voor jou 
vanzelfsprekend. 

 Je pakt administratieve taken nauwkeurig en gestructureerd aan.  
 Je bent veelzijdig, houdt van variatie en wisselt makkelijk tussen verschillende taken. 
 Je bent een organisatietalent en volgt een event op van de plannings- tot de uitvoeringsfase.  
 Je bent bereid om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken.  



 

Davidsfonds VZW 
 

 Schrijftalent is een pluspunt. 
 Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 

chronische ziekte.  
 

Ons aanbod  
 Een gevarieerde functie in een gedreven team met ruimte voor eigen initiatief en kans om 

samen met de organisatie te groeien.  
 Een job waarbij je een maatschappelijke bijdrage levert.  
 Een voltijds of deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur, met mogelijkheid tot hybride 

werken.  
 Een eerlijk loon met extralegale voordelen (zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques 

en groepsverzekering).  
 Een aangename en bruisende kantooromgeving in De Hoorn, een creatieve hub in Leuven 

met gratis gelegenheid om te sporten tijdens de middagpauze, massa’s interessante sprekers 
of een frisse pint na het werk. 

 
 

Praktisch  
Om je kandidaat te stellen stuur je je motivatiebrief en CV uiterlijk voor 17 juni 2022 naar 
carine.smeets@davidsfonds.be. We bezorgen hier ten laatste op 24 juni 2022 feedback over. 
 
 

 

 
 
 

 


