Om onze woordvoerder van de N-VA-fractie in het federale parlement bij te staan, zijn we op zoek
naar een:

Je staat de woordvoerder bij in al zijn kerntaken op het vlak van externe communicatie.



















Je volgt de dagelijkse stroom aan Belgapersberichten en stuurt deze door naar de bevoegde
commissieleden.
Je woont de redactieraad bij van het Nieuw-Vlaams Magazine, het ledenblad van de N-VA. Je
stelt artikels voor en levert die ook aan.
Je behoudt het overzicht van de belangrijkste mediaoptredens van de Kamerleden.
Je verzorgt week om week het dagelijks persoverzicht.
Je woont parlementaire commissies, plenaire vergaderingen of persmomenten bij en houdt
contact met de aanwezige pers.
Je zorgt voor de correcte verspreiding van de persberichten van de Kamerleden.
Als de woordvoerder niet aanwezig is, verwachten we dat we op jou kunnen rekenen om over te
nemen.
Twee weekends per maand verzorg je de weekenddienst: je volgt de media op en maakt het
persoverzicht. Als parlementairen vragen hebben, help je ze verder. Natuurlijk kan je voor advies
steeds terecht bij de woordvoerder. De andere twee weekends (en 2 maandagen per maand)
ben je een vrije vogel.

Communiceren is je passie. Je hebt een vlotte pen en je legt het graag uit. Je bent vertrouwd met
sociale media en hun impact.
Je hebt een hogere opleiding genoten en je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke,
financiële en politieke thema’s. De politieke actualiteit heeft weinig geheimen voor jou.
Je hebt inzicht in de werking van de media. Je kent de gevoeligheden en weet hoe je een
boodschap in de markt moet zetten.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.
Je kan prioriteiten stellen en je kan met (strakke) deadlines om.
Je kan zelfstandig werken en durft beslissingen te nemen: bij onverwachte gebeurtenissen kan je
goed improviseren.
Bovenal ben je integer: je respecteert en beschermt de toevertrouwde professionele informatie.

Een voltijds contract voor een gevarieerde en uitdagende job met boeiende contacten in het hart
van het parlement.




Je krijgt de kans op professionele ontplooiing en komt terecht in een warme groep van sterk
gedreven mensen.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Bezorg ons vóór de vermelde datum op ons vacatureportaal https://vacatures.n-va.be je cv en
motivatiebrief en laat ons weten waarom jij dé geknipte rechterhand bent voor de woordvoerder van
onze federale fractie. Als je ons hiervan kan overtuigen nodigen we je graag uit voor een eerste
gesprek.

