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Redacteur 
 

Jij houdt mee de pen vast van de meer dan 300 lokale N-VA-afdelingen. Met jouw taalkennis en 
redactionele vaardigheden maak je van de lokale huis-aan-huisblaadjes vlot leesbare en interessante 
lectuur. Je hebt een arendsoog voor taalfouten en trekt graag kromme zinnen recht. Onze lokale 
vrijwilligers en mandatarissen zetten zich elke dag in om van hun dorp, gemeente of stad de beste 
plek van Vlaanderen te maken. Zij rekenen op jou om hun inwoners daarvan mee te overtuigen. De 
lokale communicatie van de N-VA, die ga jij mee bepalen! 

 
Wat je moet weten voor je solliciteert 
 

• Je start liever vandaag dan morgen; 
• je hebt een bachelor taalkunde op zak of relevante werkervaring; 
• je sollicitatie moet ten laatste op donderdag 15 september om 23.59 uur binnen zijn. 

 
Hoe maak jij het verschil? 

• Je maakt van elk huis-aan-huisblad interessant en onweerstaanbaar leesvoer, ook voor wie geen 
benul heeft van lokale politiek. Dankzij jouw redactiewerk laat het huis-aan-huisblad niemand 
onberoerd.  

• Een tekst die door jouw handen is gepasseerd, doorstaat elke kwaliteitstest. Zelfs met een 
vergrootglas is er geen schrijffout of kromme zin te bespeuren. 

• Teksten klaar? Drukken maar! Jouw taak zit er pas op als alle blaadjes gedrukt zijn en in de 
brievenbussen zitten. 

• Zin gekregen in meer? Dat komt goed uit, want met jouw schrijftalent spring je graag bij voor 
allerhande schrijfopdrachten.  

Ben jij de geknipte redacteur? 

• Ben jij volgens je vrienden lid van de taalpolitie? Welkom aan boord, collega! 
• Foutloos schrijven en helder communiceren vragen om een degelijke opleiding. 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 vanzelfsprekend. 
• Als je kan werken met Indesign is dat mooi meegenomen. Je wil er zo nodig een opleiding voor 

volgen.   
• Je bent een pietje-precies. Je hebt gevoel voor taal en oog voor een aantrekkelijke opmaak. 
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• Communiceren over politiek actuele thema’s wil zeggen: prangende deadlines naleven en 
werken onder druk. Met jouw koelbloedigheid en enthousiasme los jij de verwachtingen van de 
N-VA-afdelingen altijd in. 

• De lokale vrijwilligers dragen jou op handen. Jij respecteert hun inspanningen waardoor ze jouw 
advies ter harte nemen. Je bent steeds correct en diplomatisch.  

• Loopt er toch eens iets mis dan blijf jij niet bij de pakken zitten en zorg je voor een oplossing.  
• Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.  

Wat je van ons kan verwachten 

• Je komt terecht in een bedrijvig communicatieteam op het N-VA-partijsecretariaat. Samen met je 
collega-redacteurs en onze grafisch vormgever vorm je het huis-aan-huisteam. Je werkt minstens 
drie dagen per week op het partijsecretariaat in Brussel. Telewerk is mogelijk op de andere 
dagen.  

• Je krijgt een vast contract voor onbepaalde duur.  
• Een correct loon aangevuld met extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering en 

tussenkomst in je woon-werkverkeer (volledige terugbetaling van een treinabonnement). 
• Topcollega’s en een warme sfeer krijg je er gratis bij. 
• Je mag uitkijken naar tal van boeiende ontmoetingen en bent actief in het hart van de werking 

van de N-VA.  

Hoe solliciteren? 

Bezorg zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief via www.n-va.be/vacatures. Ben jij de medewerker 
die we zoeken, dan krijg je een schriftelijke test toegestuurd via e-mail. Is die onberispelijk? Dan 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

