Als medewerker in het communicatieteam van de N-VA beland je in het epicentrum van de
verkiezingscampagnes voor 2018 en 2019. Vanuit je passie voor digitale media, innovatie en politiek
begeleid en ondersteun je de lokale afdelingen en mandatarissen van de N-VA om hun aanwezigheid
op sociale media te versterken. Je creëert zelf aantrekkelijke content in de vorm van tekst, foto,
video, animaties. Bovendien luister je naar de opmerkingen en vragen en modereer je online
conversaties.

















Je bent gebeten door sociale media en volgt de online ontwikkelingen op de voet. Je
experimenteert graag met nieuwe toepassingen en technologieën en gaat er creatief mee aan de
slag.
Communiceren is je passie. Je bent dynamisch, je legt het graag uit en kan anderen overtuigen.
Je leert snel en graag bij, je laat je niet afschrikken door het onbekende en steekt graag de
handen uit de mouwen. Je functioneert ook goed onder druk van deadlines en stressvolle
situaties.
Autonoom werken en beslissingen nemen schrikt jou niet af, maar je bent geen einzelgänger:
o je maakt deel uit van een team van hardwerkende communicatiemedewerkers,
o je bent je bewust van de noodzaak aan overleg,
o je deelt met overtuiging je kennis in opleidingen voor mandatarissen en lokale
afdelingen.
Je bent een netwerker en vindt snel je weg binnen de verschillende entiteiten en de lokale
afdelingen van de partij.

Je kennis van het Nederlands is uitstekend. Je kan complexe zaken in eenvoudige bewoordingen
uitleggen.
Een eerste werkervaring op het vlak van sociale media en online adverteren is een pluspunt,
evenals ervaring met grafische software en/of videosoftware.
Je laat je niet afschrikken door regelmatige verplaatsingen, mobiel werken via je smartphone,
flexibele werkuren, avond- en weekendwerk.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.

Een voltijds contract voor een uitdagende en leerrijke job en boeiende contacten in een
interessante werkomgeving (Wetstraat) en een interessante periode (verkiezingscampagnes
2018 en 2019).




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

Bezorg ons je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal https://vacatures.n-va.be zo snel mogelijk
vóór 7 augustus. 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.

