
Meer dan 300 lokale N-VA-afdelingen – zowel in de meerderheid als in de oppositie – zetten zich elke 

dag in om van hun dorp, gemeente of stad het beste plekje van Vlaanderen te maken. Communicatie 

heeft daarbij een sleutelfunctie. En daar kom jij bij kijken. Jij houdt als het ware de pen vast van de 

lokale afdelingen. Kortom: hoe de N-VA lokaal communiceert, dat kan jij zelf mee bepalen. 

• Samen met jouw collega’s van het team Communicatie zorg je voor de redactie en 

kwaliteitscontrole van de huis-aan-huisbladen van de lokale afdelingen.  

• Zo maak je van elke huis-aan-huisblad interessant en onweerstaanbaar leesvoer, met vlotte, 

correcte en leesbare teksten en aantrekkelijke foto’s. 

• Je zorgt ervoor dat de afdelingsblaadjes tijdig gedrukt worden en in de brievenbussen 

terechtkomen. Een beetje administratie schrikt jou dus niet af. 

• Jouw communicatietalent staat ook ter beschikking voor ad-hocopdrachten.  

• Je komt terecht in een dynamisch team. En daar voel je je thuis. 

• Het spreekt voor zich dat je een onberispelijke kennis hebt van de Nederlandse taal. Je hoeft je er 

niet voor te schamen een taalnerd te zijn. 

• Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug (taalkunde, communicatie, …) 

en/of je hebt relevante werkervaring. 

• Kennis van Word, Excel en Outlook zijn eigenlijk vanzelfsprekend. 

• Kennis van Indesign is een pluspunt. De bereidheid om je daarin bij te scholen is cruciaal.   

• Je bent een pietje-precies. Zowel wat betreft taal als opmaak. 

• Prangende deadlines en werken onder druk schrikken jou niet af.  

• Je bent leergierig, behulpzaam, positief ingesteld en enthousiast. Je durft zelf initiatief te nemen.  

• Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.  

• Je krijgt een contract voor onbepaalde duur voor een gevarieerde en uitdagende job.  

• Je maakt deel uit van een warme groep met sterk gedreven mensen.  

• Je krijgt een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen, en de mogelijkheid 

om enkele dagen per week van thuis uit te werken. 

• Je hebt tal van boeiende contacten en bent actief in het hart van de werking van de N-VA.  

 

 



Bezorg ons je cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal www.n-va.be/vacatures. Ben jij de 

medewerker die we zoeken, dan volgt er eerst een schriftelijke test. 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. 

http://www.n-va.be/vacatures

