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

Stafmedewerker sociale media
Wat verwachten we van jou?
Je houdt de vinger aan de pols van de politieke actualiteit en luistert naar de reacties van de publieke
opinie. Samen met je collega’s draag je nieuws, standpunten en argumenten van de N-VA uit via de
sociale media.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiceren is je passie. Je bent mondig en ‘je legt het graag uit’ om anderen te overtuigen.
Tegelijkertijd heb je oog voor nuance, ben je empathisch en respectvol, en vind je vlot de juiste
tone of voice in online dialogen.
Je kan goed om met stress en deinst er niet voor terug om te argumenteren met politieke
tegenstanders. Haatpraat en trollen hebben geen vat op jou.
Je leert en leest graag en bent geboeid door actuele maatschappelijke, financiële en politieke
thema’s.
Dankzij regelmatig overleg kan je autonoom werken binnen een team van toegewijde
communicatiemedewerkers.
Je komt graag in contact met mensen en vindt snel je weg binnen de verschillende entiteiten van
de partij.
De technische implicaties van sociale media schrikken je niet af. Je volgt nieuwe ontwikkelingen
in sociale-mediacommunicatie en denkt na over mogelijke toepassingen binnen je team.
Bovendien ben je erg nauwkeurig en werk je gestructureerd.
Je werkt graag flexibel en je laat je niet afschrikken door sporadisch avond- en weekendwerk.

Terzijde,
•
•
•
•
•
•

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
Je spelt zonder fouten en kan complexe zaken in eenvoudige bewoordingen uitleggen.
Kennis van het Frans is een pluspunt.
Je hebt een professionele bachelor- of een masteropleiding genoten.
Een eerste werkervaring op het vlak van sociale media is een groot pluspunt.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

De N-VA biedt
•

Een voltijds contract voor een gevarieerde en uitdagende job en boeiende contacten in een
interessante werkomgeving (Wetstraat).
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•
•

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

Solliciteren?
Bezorg ons vóór 17 november je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal op https://vacatures.nva.be. Vermeld in je cv indien mogelijk ook de (professionele en/of persoonlijke) accounts die je
onderhoudt op Facebook, Twitter, LinkedIn, …
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