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

Grafisch vormgever (m/v)
Functie
•
•

•
•
•

Je maakt deel uit van het team communicatie op het partijsecretariaat
Samen met je collega’s verzorg je de beeldcommunicatie van de partij en haar lokale afdelingen:
o je verzorgt de opmaak van uitnodigingen, brochures, folders, dossiers en ander drukwerk
o je maakt infografieken en andere visuals voor zowel online (sociale media) als print
o je maakt dynamische en aantrekkelijke presentaties in Powerpoint
o je trekt er zelf op uit met een fototoestel en/of videocamera om rake beelden vast te
leggen
Je staat mee in voor het aanvullen van het web-to-printportaal met sjablonen, opgemaakte
documenten en foto’s, inclusief alle formaatwissels
Je biedt een helpende hand bij het opmaken van lokale huis-aan-huisbladen en
verkiezingsdrukwerk
Je bezorgt drukklare bestanden aan de drukker en volgt de bestelling en levering van het
drukwerk op

Profiel
•
•

•
•
•
•
•
•

Je bent een professionele bachelor of master in de grafische vormgeving, reclamevormgeving of
gelijkwaardig. Werkervaring is een pluspunt maar geen vereiste.
Je kent het Adobe CC-pakket (InDesign, Illustrator en PhotoShop) door en door en je kan er snel,
nauwkeurig en creatief mee werken. Je hebt een goed gevoel voor vormgeving, typografie en
sprekende beelden
Je hebt een goede kennis van Powerpoint en andere Office-toepassingen
Je kan tekstuele input en briefings snel doorgronden en vertalen naar veelzeggende beelden en
infografieken
Je bent doordrongen van het belang van sprekende beelden en je kan die ook zelf fotograferen
Je laat je niet afschrikken door routinematige opdrachten, maar je hebt ook zin om mee na te
denken over creatieve concepten en campagnes
Je bent in staat om zelfstandig en in team te werken. Je kan prioriteiten stellen in je
werkplanning en leeft bestaande procedures stipt na
De politieke actualiteit boeit je en je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA. Je houdt,
met andere woorden, van Pantone 123 ;)
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De N-VA biedt
•
•
•

Een gevarieerde en uitdagende job in een interessante werkomgeving (Wetstraat)
Je krijgt de kans op professionele ontplooiing en komt terecht in een warme groep van sterk
gedreven mensen.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?
Bezorg ons vóór 1 februari je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal
op https://vacatures.n-va.be. Bezorg ons daarnaast enkele voorbeelden van je grafisch werk
via vacatures@n-va.be.
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