Om het N-VA-verhaal nog beter in beeld te brengen, zoeken wij een:

Ben jij een creatieve duizendpoot die leeft voor filmpjes, reportages en alle bijhorende online
kanalen om die verhalen op te delen? Zet je TikTok, Instagram of YouTube dan even uit en
concentreer je een paar minuten op deze vacature. Ontdek wat de N-VA jou te bieden heeft en wie
weet geef jij onze digitale kanalen binnenkort nog meer beeld en klank.

•
•
•
•
•
•

•

Je volgt de politieke actualiteit en de evenementen van de N-VA op de voet en neemt initiatief
om die in beeld te brengen.
Korte filmpjes, sfeerreportages, podcasts of langere video’s? Je creëert ze van scenario tot
opname en montage.
Interviews met onze politici voorbereiden en afnemen? Ook daarvoor deins jij niet terug.
Lijkt het allemaal wat veel? Je staat er niet alleen voor! Je collega’s van de cel Sociale Media
staan te popelen om jou bij te staan.
Oké, zet je sociale media maar opnieuw aan want binnenkort beheer jij samen met je collega’s
de N-VA-accounts op YouTube, Instagram en TikTok.
Heb je op het einde van de dag nog ideetjes over? Dan kan je die kwijt in nieuwe initiatieven om
onze communicatie nog te verbeteren.

•

Een opleiding ‘Creatief Meesterbrein’ bestaat helaas nog niet. Maar een opleiding audiovisuele
media, montage, productie, communicatie- en mediadesign, … is mooi meegenomen.
Geen diploma in die richting op zak? Dan is relevante werkervaring een plus.
Adobe Creative Cloud (Aftereffects, Premiere Pro, Photoshop, …) is voor jou kinderspel.
Je bent een creatieve verhalenverteller en kan je inleven in diverse doelgroepen.
Op de hoogte van de nieuwste trens op videogebied? Jij máákt de trends!
Je hebt gevoel voor grafisch design en animatie.
Periodes met een hoge werkdruk en prangende deadlines geven jou de energie om erin te
vliegen.
Vlaanderen in beeld brengen, dat is filmen van Voeren tot De Panne. Daarvoor heb je een eigen
wagen en een rijbewijs nodig.
Het N-VA-verhaal kan je alleen maar vertellen als je achter ons gedachtegoed staat.

•
•
•

Eerst en vooral een uitdagende job voor een creatieve mastermind.
Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een mooi loonpakket met extralegale voordelen.
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•

Tal van boeiende ontmoetingen met de toppolitici van Vlaanderen.

•
•
•

Neem pen en papier.
Grijp je camera en overtuig ons in een filmpje van jouw kwaliteiten.
Bezorg ons het filmpje samen met je cv, motivatiebrief en een overzicht van je beste creaties via
vacatures@n-va.be.

