Vacature: beeldvoerder en expert sociale media op het kabinet van Vlaams
minister Matthias Diependaele
Omschrijving
Het kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias
Diependaele zoekt een beeldvoerder en expert sociale media.
Van onze gloednieuwe medewerker verwachten we dat je communicatie-opportuniteiten detecteert
in het politieke landschap en de maatschappij en die kan vertalen naar creatieve en verfrissende
video’s en visuals.
Het is dus belangrijk dat je trends in het sociale medialandschap op de voet volgt, weet welke
content wérkt en die in een mooi jasje steekt. Je bent ons creatief brein.
Als je bovendien nog eens min of meer politiek ademt en je kan vinden in het beleid van Vlaams
minister Matthias Diependaele, dan ben jij zeker onze geschikte kandidaat.
Competenties en vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor- of masterdiploma. Bij voorkeur in grafische vormgeving of een
communicatieve richting.
Kennis van Adobe Photoshop en Adobe Première Pro.
Interageren, modereren en adverteren op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn gaat
voor jou vanzelf.
Je hebt oog voor detail en kan dat esthetisch ook tot uiting brengen.
Je bent in staat om snel en doelgericht te werken, en op lange termijn de sociale
mediastrategie uit te werken en te bewaken.
Je bent creatief en denkt oplossingsgericht.
Je werkt graag in een team (waar een gevoel voor humor een pluspunt is).
Je beschikt over een kritische blik.
Je bent flexibel en stressbestendig.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Aangename werksfeer en aantrekkelijk loonpakket.
Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag, waarvan een persoonlijke bijdrage van 1,09
euro/MC.
Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
Automatische aansluiting bij de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid, met de
mogelijkheid deze polis uit te breiden en gezinsleden aan te sluiten voor eigen rekening.
De werkdruk kan hoog zijn, maar je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij
tussen kerstdag en nieuwjaar.

Hoe solliciteren?
Is deze functie écht iets voor jou? Gelieve dan voor 16 augustus te solliciteren via het vacatureportaal
van de N-VA www.n-va.be/vacatures. We contacteren jou voor 21 augustus.
Heb je vragen over deze vacature dan kan je terecht bij kabinetssecretaris
katrien.union@vlaanderen.be en coördinator communicatie simon.vandecasteele@vlaanderen.be.

