
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. 
Onze voorstellen geven weer toekomst aan onze eigen mensen. Hierbij vertolken wij 
de stem van het eigen volk die steeds luider klinkt in heel Europa. 

Zet jij hier graag mee je schouders onder? 

Ter versterking van onze partij zoeken wij:

3 MEDEWERKERS (M/V)
SOCIALE MEDIA & DIGITALE COMMUNICATIE

Je functie

• Je rapporteert rechtstreeks aan de partijvoorzitter en je maakt deel uit van het communicatieteam.
• Je werkt sterkte e-marketing campagnes uit en zorgt voor maximale aanwezigheid 

van Vlaams Belang op de sociale media (facebook, twitter, instagram,…).
• Je volgt de laatste trends en ontwikkelingen van de sociale media op de voet en je gaat na 

welke kanalen het best toegang geven om onze boodschap tot bij onze doelgroepen te brengen. 
• Je houdt de vinger aan de pols van de dagelijkse actualiteit, je hebt oog voor maatschappelijk 

relevante thema’s en je speelt hier juist op in.
• Je analyseert regelmatig de impact van onze communicatie en stuurt hierop bij.
• 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.
• Je ondersteunt onze fracties en parlementsleden inzake sociale media.

Je profiel

• Je behaalde een diploma hoger onderwijs of beschikt over een gelijkwaardig 
denk- en werkniveau door ervaring of interesse.

• Je bent gebeten door communicatie, je spreekt en schrijft perfect Nederlands.
• Goede beheersing van Engels en Frans vormen een pluspunt. 
• Je bent een expert in digitale marketing, bij voorkeur met grondige kennis 

van Adobe Photoshop en Adobe Premiere.
• Je kunt je goed invoelen in onze doelgroep.
• Je bent conceptueel en creatief sterk, maar ook analytisch, accuraat en praktisch.
• Je bent bereid om je occasioneel ook buiten de werkuren in te zetten wanneer 

de politieke omstandigheden of de actualiteit dat vereisen.
• Je bent loyaal aan het Vlaams Belang, je ondersteunt de lokale werking en je wilt meebouwen 

aan een vrij, welvarend, sociaal en onafhankelijk Vlaanderen met aandacht voor onze eigen mensen.

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.
Onze voorstellen geven weer toekomst aan onze eigen mensen. Hierbij vertolken wij
de stem van het eigen volk die steeds luider klinkt in heel Europa.

Zet jij hier graag mee je schouders onder?

Ter versterking van onze partij zoeken wij:

REDACTIECHEF

Je functie

• Samen met de hoofdredacteur geef je leiding aan de redactie die uit een vijftal medewerkers bestaat.
• Je coördineert en beheert websitecontent en andere artikels.
• Je werkt mee aan de dagelijkse redactie van artikels, korte video’s, infographs en dergelijke, maar je zet tevens
 de grote lijnen mee uit.

Je profiel

• Je hebt een degelijke kennis van de binnen- en buitenlandse politiek en hoe de wereld en maatschappij zijn
opgebouwd.

• Je volgt de actualiteit op en hebt een sterke interesse in politiek.
• Je neemt graag initiatief en kunt enthousiasmerend leiding geven.
• Je schrijft vlot en foutloos Nederlands.
• Je hebt de basis van computers, het internet en digitale tekstverwerking goed onder de knie.
• Je kunt met grafische programma’s (Photoshop, Premiere Pro, …) werken en hebt een achtergrond in
 websitebeheer of wilt dit aanleren.
• Je bent bereid om je vaardigheden uit te breiden.
• Je bent stressbestendig.
• Je bent flexibel ingesteld.
• Je deelt de waarden van het Vlaams Belang en wilt werken aan een vrij Vlaanderen.
• Je kan (nagenoeg) onmiddellijk aan de slag.



Ons aanbod

• Een contract van onbepaalde duur.
• Een marktconforme verloning, aangevuld met aantrekkelijke extralegale 
 voordelen (hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, …).
• Een gevarieerde en inhoudelijke job waar je de polsslag van de actualiteit voelt en 
 mee vorm geeft aan de toekomst. 

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@vlaamsbelang.org. 
Wij nemen snel contact op.

Ons aanbod

• Een contract van onbepaalde duur.
• Een interessante verloning.
• Een gevarieerde en inhoudelijke job waar je de polsslag van de actualiteit voelt en mee vorm geeft aan de  
 toekomst. 

Hoe solliciteren?

Interesse? Stuur dan naar vacatures@vlaamsbelang.org

 o je CV
 o een relevant, zelfgeschreven en actueel voorbeeldartikel (max. 2.000 tekens)
 o een motivatie waarin je zowel je kunde als engagement beschrijft (max. 2.000 tekens)


