Communicatiemedewerker (sociale media)
Wat verwachten we van jou?
Als medewerker in het communicatieteam van de N-VA geef je mee vorm aan onze dagelijkse
communicatie via de digitale kanalen in het algemeen en Facebook in het bijzonder.
Vanuit je passie voor politiek en communicatie til je onze sociale media naar een hoger niveau:
•
•
•

Je creëert aantrekkelijke en creatieve content in de vorm van tekst, foto, video en
advertentiecampagnes.
Je modereert online conversaties en beantwoordt vragen en commentaren van burgers.
Je vindt de weg naar online statistieken en houdt voeling met de cijfers.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je bent gebeten door de politiek en volgt de actualiteit elke dag op de voet.
Je weet wat er werkt op sociale media in het algemeen en Facebook in het bijzonder.
Je bent dynamisch, je legt het graag uit en kan anderen overtuigen.
Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug (communicatiewetenschappen,
journalistiek, …) en/of je kan bogen op toepasbare werkervaring.
Je kan werken met Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, …).

Bovendien …
•
•

•
•
•
•

… is je kennis van het Nederlands uitstekend en werk je heel nauwkeurig.
… schrikken autonoom werken en beslissingen nemen jou niet af. Maar je bent geen
einzelgänger: je krijgt een flexibele rol in een creatief team en je bent je bewust van de noodzaak
aan overleg.
… ben je een netwerker die graag een draagvlak creëert voor nieuwe ideeën.
… kan je complexe zaken in eenvoudige bewoordingen uitleggen.
… schrikken verplaatsingen, mobiel werken via je smartphone, flexibele werkuren, avond- en
weekendwerk je niet af.
… kan je je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

De N-VA biedt
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur voor een uitdagende job.
Een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen.
Tal van boeiende contacten in het hart van de werking van de N-VA: je komt terecht in een
warme groep van sterk gedreven mensen.
Kansen op professionele ontplooiing in een interessante werkomgeving (Wetstraat).

Hoe solliciteren?
Bezorg ons je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal www.n-va.be/vacatures vóór 16 januari.
Vermeld in je cv indien mogelijk ook de (professionele en/of persoonlijke) accounts die je
onderhoudt op Facebook, Twitter, LinkedIn, … Ben jij misschien de medewerker die we zoeken, dan
volgt er een gesprek met ons extern selectiebureau. Hierna volgt dan nog een gesprek op het
partijsecretariaat met de teamcoördinator en de directeur van de N-VA. Naargelang de geldende
coronamaatregelen verlopen de gesprekken mogelijk digitaal.

