VACATURE
Vlaams Belang ijvert voor een welvarend en een sociaal Vlaanderen in een vrij Europa.
Wij zeggen wat gezegd moet worden. Concreet, zonder taboes en gebaseerd op feiten.
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SOCIALE MEDIA & DIGITALE COMMUNICATIE
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Met het oog op de verdere uitbouw van onze partij analyseer je hoe we ons communicatief

verder kunnen positioneren en verankeren in het Vlaamse politieke landschap.
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Je bent bereid om je occasioneel ook buiten de werkuren in te zetten wanneer
de politieke omstandigheden of de actualiteit dat vereisen.
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Hoe solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@vlaamsbelang.org.
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