Om ons communicatieteam op het partijsecretariaat te versterken, zijn we op zoek naar een:










Je maakt deel uit van het team Communicatie en werkt nauw samen met collega’s die
gelijkaardige of aansluitende taken hebben.
Samen met hen zorg je voor de redactie en kwaliteitscontrole van de huis-aan-huisbladen van de
lokale N-VA-afdelingen:
o je ziet erop toe dat de teksten vlot lezen en treffend geïllustreerd zijn,
o je verbetert stijl-, vorm-, spel- en taalfouten,
o je maakt van elk huis-aan-huisblad interessant en onweerstaanbaar leesvoer.
Je maakt afspraken met collega’s, drukkers, post en afdelingen en zorgt voor een feilloze
administratie en opvolging.
Je deinst er niet voor terug om binnen het team ad-hoctaken op te nemen, nieuwe initiatieven
voor te stellen en mee na te denken over effectieve partijcommunicatie.






Je hebt een onberispelijke kennis van en passie voor de Nederlandse taal.
Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug (taalkunde, communicatie, …)
en/of je kan bogen op toepasbare werkervaring.
Je hebt informaticatoepassingen als Word, Excel en Outlook goed onder de knie; kennis van
Indesign of andere grafische software is een pluspunt.
Je bent een pietje-precies en hebt oog voor een aantrekkelijke en effectieve bladschikking.
Je bent niet bang van prangende deadlines en periodes met een hoge werkdruk.
Je bent leergierig, behulpzaam, positief ingesteld en enthousiast.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.





Een contract voor onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job.
Een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen.
Tal van boeiende contacten in het hart van de werking van de N-VA.



Bezorg ons je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal https://vacatures.n-va.be vóór 21
augustus 2017. Ben jij misschien de medewerker die we zoeken, dan volgt er eerst een schriftelijke
test. Bij positief resultaat volgt een gesprek met ons extern selectiebureau en een gesprek op het
partijsecretariaat met de teamcoördinator en de directeur van de N-VA.

