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Stagiair ‘communicatie’ (tweetalig FR/NL) 

bij de 

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen 

(m/v/x) 
 

 

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (hierna: CTRG) organiseert een selectie voor de 

tijdelijke aanwerving van een tweetalige (NL/FR) ‘Stagiair communicatie’. Het betreft een 

beroepsinlevingsstage met een contract van 6 maanden, met standplaats Brussel en voor spoedige 

indiensttreding. 

Werkgever 
De CTRG is een onafhankelijke, onpartijdige, collaterale instelling van het federaal parlement die waakt 

over het respect voor de grondrechten en de waardigheid van personen in detentie. Voor meer 

informatie : www.ctrg.belgium.be 

De CTRG stuurt ruim 500 mandaathouders aan in 33 Commissies van Toezicht die telkens gelinkt zijn 

aan een of twee Belgische penitentiaire inrichtingen. Binnen elke Commissie van toezicht wordt er per 

1 oktober 2020 een klachtencommissie opgericht. Gedetineerde personen zullen bij die 

klachtencommissies een klacht kunnen indienen over een hen betreffende beslissing die door of 

namens de gevangenisdirecteur werd genomen. 

Op dit moment start de CTRG de aanwerving van een 20-tal professionele contractuele medewerkers: 

directeur, juristen, masters in communicatiewetenschappen/overheidsmanagement en in 

criminologie, gegradueerden rechtspraktijk, administratieve krachten... 

Profiel 
• Diploma van hogeschool of universiteit in (bedrijfs)communicatie of vertaler/tolk.  

Ook laatstejaarsstudenten kunnen postuleren voor deze positie. 
• Goede kennis van het Belgisch institutioneel- en medialandschap. 
• De domeinen ‘vrijheidsberoving’ en ‘grondrechten’ interesseren je. 
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Technische competenties :  

• Je beheerst de actuele communicatietechnieken en -tools: het MS Office-pakket, Adobe - 
InDesign, Illustrator en Photoshop-, Wordpress, MailChimp, sociale netwerken… 

Communicatie-gelinkte vaardigheden :  

• Perfect tweetalig Nederlands-Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt. 
• Zeer goede redactionele vaardigheid zowel in het NL als in het FR. 

Algemene kwaliteiten : 

• Dynamisch, creatief, nieuwsgierig en polyvalent. 
• Goede organisationele vaardigheden en in staat om zelfstandig te werken. 
• Werkt volgens de regels, methodisch en nauwgezet. 

Taken 

Communicatie : 

• Het up-to-date houden van de website van de CTRG (CMS Wordpress). 
• Community management, posts, creatie van evenementen en acties, redactie en online plaatsen 

(via een professioneel platform van het type ‘facebook’). 
• Beheren van de Sharepoint-omgeving van de CTRG (500 gebruikers). 
• Ondersteuning bieden bij het opmaken van pamfletten, brochures en andere 

communicatiemiddelen zoals rapporten, adviezen en aanbevelinge (dmv. MS Publisher, Canva...). 
• Meewerken aan het organiseren en aankondigen van evenementen zoals vormingen, colloquia, 

informatiesessies… 

Pers :  

• Thematische monitoring en analyse van persberichten.  
• Beheer en up-to-date houden van lijst met perscontacten.  
• Archiveren van alle CTRG-activiteiten waarover in de pers bericht werden. 

Vertalingen :  

• Kleine vertalingen van het NL naar het FR en omgekeerd van teksten voor de website, de 
nieuwsbrief, e-mailings, brochures… van de CTRG. 

Aanbod 
• Een betaalde beroepsinlevingsstage van 6 maanden. 
• Een werkervaring in een nieuwe para-parlementaire organisatie in volle ontwikkeling. 
• De mogelijkheid om je communicatietalenten verder te ontwikkelen in een meertalige omgeving. 
• Een stage in het centrum van Brussel, gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. 

Interesse ? 
Zend ons jouw CV en een begeleidend schrijven (maximum 1 pagina) per e-mail toe op : 
vacature@ctrg.belgium.be met de mededeling STAG-COMM-5320 
 

Wij wensen een zo snel mogelijke indiensttreding. 
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