VACATURE

Om het verhaal van Jong N-VA nog meer kracht bij te zetten, zoeken we een

COMMUNICATIEMEDEWERKER
Jong N-VA, dat zijn reizen, acties, studiedagen, fuiven… Wij bewijzen dat politiek allesbehalve een saaie bezigheid is!
Met meer dan 4.000 leden zijn we de grootste politieke jongerenbeweging van Vlaanderen. Gedurfd, soms wat
tegendraads, maar altijd met een open blik en opbouwend. Onze standpunten zorgen ervoor dat we gehoord en
serieus genomen worden.
Ludieke acties worden afgewisseld met het serieuzere werk zoals vormings- en trefdagen. Een succesvol debat wordt
besproken bij een frisse pint. Een gezellig weekend is het ideale moment om onze visie te bepalen. En onze
internationale werking houdt onze blik op de wereld gericht. Bij Jong N-VA valt er altijd wat te beleven!
Ben jij gepassioneerd door politiek en ben je gebeten door communicatie in al haar vormen? Lees dan snel verder en
ontdek of deze vacature iets voor jou is!
Wat staat er jou te wachten als communicatiemedewerker?
•
•
•

Je bent een storyteller die aantrekkelijke en creatieve content creëert in de vorm van tekst, foto, audio en
video voor de website en sociale media.
Je werkt mee aan de redactie van persberichten en opiniestukken van onze Jong N-VA’ers.
Jij weet waar Instagrammers, Facebookers en Twitteraars van houden. Dankzij jouw skills raakt onze
boodschap verspreid in Vlaanderen.
Jouw profiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gebeten door de politiek en de actualiteit en staat achter het verhaal van Jong N-VA.
Je hebt een relevante opleiding achter de rug of je hebt (een eerste) relevante werkervaring.
Je beschikt over een interessant portfolio van je creatief werk.
Je kennis van het Nederlands is uitstekend. Je kan complexe zaken op een aantrekkelijke manier uitleggen.
Je bent een creatieve geest die sociale-mediatrends op de voet volgt.
Je weet snel wanneer iets viraal kan gaan en weet Jong N-VA zo sterker in de markt te zetten.
Je bent een verhalenverteller die zich kan vinden in het Jong N-VA-verhaal en graag daaraan meeschrijft.
Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de leden van het Dagelijks Bestuur van Jong N-VA.
Je bent leergierig, behulpzaam, positief ingesteld en enthousiast.
Je bent een netwerker en vindt snel je weg binnen de verschillende entiteiten van de partij.
Verplaatsingen en flexibele werkuren schrikken je niet af.
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•
•

Kennis van Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, ...) is mooi meegenomen of je hebt in ieder
geval zin om je hierin te verdiepen.
Een rijbewijs B en eigen wagen zijn een pluspunt.
Wat je van ons kan verwachten

•
•
•
•

Een gevarieerde job voor een gepassioneerde storyteller.
Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een mooi loonpakket met extralegale voordelen.
Tal van boeiende ontmoetingen met de toppolitici van Vlaanderen.
Hoe solliciteren?

•
•
•

Bezorg als de bliksem jouw cv en motivatiebrief via ons vacatureportaal www.n-va.be/vacatures.
Heb je voorbeelden van je werk of een portfolio? Stuur dan je beste werk door!
Zijn wij net zo overtuigd van jou als jij van ons? Dan nodigen we jou uit voor een eerste gesprek met ons
extern selectiebureau. Weet je hen ook te overtuigen? Dan volgt een gesprek met de voorzitter van
Jong N-VA en de directeur van de N-VA.

