HR Communication Officer
Departement
Voor onze klant Daikin Europe N.V. in Oostende zijn we momenteel op zoek naar een gemotiveerde
medewerker bij ons EMEA Corporate HR team. Als HR coördinator ben je verantwoordelijk voor o.a.
de coördinatie van alle interne communicatie en de publicatie ervan op het intranet en via
nieuwsbrieven.
Functie
Volgende taken bevinden zich in jouw takenpakket:
o De coördinatie van de interne communicatie via meerdere kanalen:
▪ Intranet
▪ Nieuwsbrieven op EMEA als lokaal niveau
▪ Ad-valvas borden
▪ Screensavers
▪ Presentaties
▪ Sharepoint
o Occasioneel zul je ook helpen met andere taken of projecten zoals bedrijfsbezoeken, events,
…
Profiel
o Je bent in het bezit van een bachelor diploma met voorkeur in de richting journalistiek,
marketing of communicatie management.
o Je hebt een sterke interesse in de geschreven taal en vindt een uitdaging in copy writing en
het opstellen van teksten die een divers publiek aanspreken.
o Je bent communicatief zeer sterk, zowel mondeling als schriftelijk en bent niet bang om
mensen direct aan te spreken
o Een proactieve houding en hands-on mentaliteit zijn onmisbaar
o Je bent flexibel ingesteld en hebt een grote nieuwsgierigheid
o Je hebt een oog voor detail en werkt zaken op een kwaliteitsvolle manier af binnen de vooraf
opgestelde deadlines
o Een zeer goede kennis van zowel Nederlands als Engels is een noodzaak
o Affiniteit met visuele programma’s zoals Photoshop, InDesign, … is zeker een plus

Je kan starten op 15 oktober 2018. Wij geven een engagement van 6 maand met kans op verlenging.
Ons aanbod
Een uitdagende functie in de Europese hoofdzetel van een internationaal denkende en opererende
onderneming. Wij bieden een contract van bepaalde duur (1jaar) aan. Wij voorzien een grondige
aanvullende opleiding en een sterk motiverende begeleiding gecombineerd met een competitief
salaris.

Interesse om ons team te versterken?
Stuur je sollicitatiebrief en cv bij voorkeur per e-mail naar jobs@daikin.be.
OF solliciteer via www.daikin.eu/jobs.
Volg de instructies en je cv wordt ons automatisch bezorgd.
Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. is het Europese hoofdkwartier van het Japanse Daikin Industries Ltd. Wij
ontwerpen, produceren en distribueren airconditionings -en verwarmingssystemen voor
commerciële, residentiële en industriële toepassingen. Onze hoofdkantoren bevinden zich in
Oostende en Brussel, maar daarnaast zijn we overal in Europa, Afrika en het Midden-Oosten met
verkoopnetwerken aanwezig.
We zijn marktleider op het gebied van airconditioning en bieden verder Total Comfort Solutions aan
op het vlak van koeling, verwarming, ventilatie en aanverwante technieken.
Daarnaast blijven we een bedrijf in volle expansie, internationale contacten, een prettige en
stimulerende werksfeer, uitgebreide training en coaching, … Daikin Europe N.V. heeft veel troeven in
handen. Maar onze grootste troef zijn onze gemotiveerde medewerkers. Daarom zijn we altijd op
zoek naar nieuw talent.

