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De VDAB-site brengt me op de hoogte van uw tijdelijke vacature voor communicatieambtenaar en 
ik solliciteer graag! Mijn huidige job van marketing assistente bij xxx biedt immers te weinig ruimte 
voor die zaken die voor mij een job écht de moeite waard maken. En dat blijven met stip op 
nummer één: schriftelijke en mondelinge communicatie. Een tijdelijke job als communicatie-
ambtenaar in De Pinte kan me op weg helpen naar een vergelijkbare vaste job in een andere 
gemeente of wie weet, misschien zelfs in de privé.  
 
Waar kijk ik naar uit?  
Naar een interessante, taalkundige, coördinerende en communicatieve functie. En dat alles lijkt uw 
vacature te beloven. De gemeentelijke Infokrant volschrijven is iets wat ik sowieso graag zal doen. 
Teksten schrijven is immers al sinds mijn tienerjaren een echte  passie, zelfs een hobby. De 
gemeentelijke website onderhouden beschouw ik als een prettige voortzetting van mijn werk bij 
xxx. Wat klachtenopvolging betreft, ben ik van nature iemand die graag helpt en die oplossingen 
nastreeft. Ik ben in die zaken ook zeer communicatief en zorg steeds voor een attente opvolging.  
 
Mag ik u vragen mijn cv in de bijlage door te nemen?  
Dan merkt u meteen dat ik al een aantal watertjes doorzwommen heb. Elk van die levens- en 
professionele ervaringen lijken me bruikbaar voor de functie die u aanbiedt. In mijn job van 
projectcoördinator bij xxx bijvoorbeeld heb ik ontzettend veel opgestoken op het vlak van 
schriftelijke en mondelinge communicatie. Ik was er onder meer verantwoordelijk voor de 
drukwerken en voor de redactionele invulling en actualisering van de website. Klantgericht en 
probleemoplossend bezig zijn was er een conditio sine qua non, maar dat was niet zo’n echte 
uitdaging, vermits service verlenen deel uitmaakt van mijn persoonlijkheid.  
 
Nu nog in een proefperiode 
Op dit ogenblik bevind ik me nog steeds in een proefperiode. Het grote voordeel hiervan is dat ik 
me op slechts één week tijd kan vrijmaken, althans tot 07/05/2012. En dat treft, want net dezelfde 
datum als de begindatum van uw vacature. 

Ja, ik zie uw tijdelijke vacature zitten!  
En ik hoop dat u mijn sollicitatie ziet zitten. Nodig me uit voor een gesprek. U zal het zich niet 
beklagen.  
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
Christine Bonheure 
 
 
 


