Communicatiemedewerker
Functie
•
•
•
•
•

Vanuit je passie voor politiek en storytelling til je onze communicatie naar een hoger niveau.
Je creëert aantrekkelijke en creatieve content in de vorm van tekst, foto, audio en video voor
de website, het Jong N-VA-magazine en sociale media.
Je schrijft persberichten en redigeert opiniestukken van onze Jong N-VA’ers.
Je weet welke verhalen werken op welk platform. Je verpakt een boodschap op verschillende
manieren zodat die wijdverspreid raakt bij alle Vlaamse jongeren.
Naast het werk voor Jong N-VA nationaal bied je ook ondersteuning aan de lokale Jong N-VAafdelingen op vlak van communicatie.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gebeten door de politiek en de actualiteit.
Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug
(communicatiewetenschappen, journalistiek, ...) of je hebt (een eerste) relevante werkervaring.
Je kennis van het Nederlands is uitstekend. Je kan complexe zaken uitleggen op maat van
jongeren.
Je bent een creatieve geest die opstaat en gaat slapen met sociale media. Je volgt de socialemediatrends op de voet.
Je bent mee met alle vormen van communicatie.
Kennis van Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, ...) is mooi meegenomen. Je hebt
in ieder geval zin om je hierin te verdiepen.
Je bent een verhalenverteller die zich kan vinden in het Jong N-VA-verhaal en daaraan graag
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 en de lokale
afdelingen van de partij.
Een rijbewijs B en eigen wagen is een pluspunt.

Aanbod
•
•
•
•
•

Een gevarieerde job voor een gepassioneerde storyteller.
Verplaatsingen, flexibele werkuren, avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
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.nva.be/vacatures. Heb je voorbeelden van je werk of een portfolio? Stuur ons dan zeker 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.

