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

Communicatiemedewerker video
Functie
•
•
•
•
•

Je maakt deel uit van de cel Sociale Media van het team Communicatie en je werkt nauw samen
met collega’s die aansluitende taken hebben.
Je volgt de actualiteit en evenementen van de partij op de voet en neemt initiatief om die in
beeld te brengen.
Je staat in voor het maken van zowel korte filmpjes en sfeerreportages als interviews en langere
video’s: van scenario tot montage.
Je beheert samen met je collega’s het Youtube-kanaal en de Instagramaccount van de N-VA.
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.

Vereisten en vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een creatieve en positief ingestelde verhalenverteller.
Je bent helemaal mee met de nieuwste trends en software op het vlak van video en
beeldbewerking.
Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug (audiovisuele media, montage,
productie, communicatie- en mediadesign, …) en/of je kan bogen op toepasbare werkervaring.
Adobe Creative Cloud (After Effects, Premiere Pro, Photoshop, …) heeft geen geheimen voor jou.
Je bent flexibel wanneer de omstandigheden dat vereisen en niet bang van periodes met een
hoge werkdruk en prangende deadlines.
Je beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

Aanbod
•
•
•
•

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
2021. Ben jij misschien de medewerker die we zoeken, dan vragen we jou om ons je portfolio te
bezorgen. 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. Naargelang de geldende
coronamaatregelen verlopen de gesprekken mogelijk digitaal.
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