
Befimmo is looking for a  
Digital Communication Intern 

 

Befimmo is op zoek naar een Digital Communication Intern (M/V) om haar IR & 
Communication team te versterken. 

Befimmo bezit, beheert en ontwikkelt een portefeuille van kwaliteitsvastgoed die hoofdzakelijk bestaat uit kantoorgebouwen, 
vergadercentra en coworkingruimten. 

Ons doel is flexibele kantooroplossingen te bieden die beantwoorden aan de huidige uitdagingen van de hybride werkwereld. 
Bij Befimmo is het kantoor van morgen een plaats waar iedereen zich thuis voelt. Een plaats om te ontmoeten, te delen en te 
leven. Omdat we beter werken als we ons goed voelen. 

Naast de “investor relations” is het “IR & Communication” team verantwoordelijk voor zowel de corporate en 
marketingcommunicatie als voor de interne communicatie in samenwerking met de HR-afdeling. 

Je maakt deel uit van een dynamisch team waarin je bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van het imago van Befimmo bij al 
haar stakeholders. 

 

Je taken: 

 Digitale communicatie (ter ondersteuning van IR/ Corporate Communication / MARCOM): 
 je draagt bij tot het digitale communicatieplan van Befimmo; 
 je ondersteunt de Digital Communication Officer bij haar taken op vlak van : 

 copywriting en storytelling  
 creatie van multimedia-inhoud (foto’s en video’s) voor onze verschillende communicatiekanalen  
 (organische) publicaties op LinkedIn en Instagram (inclusief community management); 
 update van de website(s) en het intranet; 
 opvolging van data (SEO): google analytics en andere mogelijke tools. 

 
 Ondersteuning: 

 Je ondersteunt het team bij het opstellen en nakijken van persberichten, jaar- en halfjaarverslagen, 
presentaties, video’s, websites, brochures, enz.; 

 je beheert de vertalingen en het nalezen van verschillende soorten communicatie waarvan je ook de opmaak 
verzorgt; 

 je stelt de interne bestelbonnen op om het facturatieproces te verzekeren; 
 je beheert Befimmo’s beeldendatabank; 
 je updatet de contactendatabank; 
 je helpt bij de organisatie van bedrijfsevenementen van de Vennootschap, zoals Algemene Vergaderingen, 

Investor Days, financiële beurzen, enz. 
 

Je profiel: 

 je bent een Bachelor of Master student in een marketing/communicatie richting of gelijkwaardig; 
 je hebt idealiter een eerste digitale ervaring (praktische werk, persoonlijk project,…) 
 je bent tweetalig NL/FR, met een zeer goede kennis van het Engels; 
 je beheerst de MS Office-tools en je hebt kennis van andere informaticatools (Drupal, Indesign, Adobe Pro, enz.); 
 je hebt een bijzondere affiniteit met alle aspecten van videocreatie (preproductie, opname, montage, postproductie) 
 je bent dynamisch en positief, service-, oplossings- en resultaatgericht; 
 je plant je werk stelselmatig en georganiseerd zodat je de termijnen kunt naleven; 



 je beschikt over de nodige flexibiliteit om je aan te passen aan veranderende omstandigheden en deze je activiteiten 
te integreren; 

 je bent een uitgesproken teamspeler die bijdraagt tot het halen van de collectieve doelstellingen van de afdeling of de 
organisatie in het algemeen terwijl je zelfstandig werkt;  

 je deelt de waarden van Befimmo en je wil graag een actieve rol spelen in haar beleid maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

Contact :  
Befimmo SA 

Laura Hermans 
Digital Communication Officer 

l.hermans@befimmo.be 


