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:

GRAFISCH MEDEWERKER (M/V)
Je functie
•
•
•
•
•
•
•

In samenspraak met de partijvoorzitter en het communicatieteam ontwikkel je
sterke visuele concepten en lay-outs voor ons drukwerk en onze digitale mediakanalen.
Je vertaalt de partijboodschap in beelden die impact hebben.
Gebruik makend van jouw eigen beeldtaal, fantasie en creativiteit lanceer je nieuwe ideeën
die je naadloos kunt inpassen in de grafische lijn van onze partij.
Je gebruikt je creativiteit om onze gedrukte en digitale mediakanalen naar
een hoger kwaliteitsniveau te tillen.
Als grafisch medewerker ben je de spil van al het grafisch drukwerk dat door onze partij
wordt verspreid.
Je coördineert het verkiezingsdrukwerk en de lokale uitgaven en staat in voor
de correcte aanlevering van de drukbestanden bij de leverancier.
Je bent verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van alle partijdrukwerk zoals
maandbladen, campagnes en folders.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je volgde een hogere grafische opleiding of beschikt over een gelijkwaardig
denk- en werkniveau door ervaring of interesse.
Je hebt een grondige kennis van Adobe Creative Cloud (op PC): Indesign, Illustrator,
Photoshop en Adobe DPS.
Je bent creatief en beschikt over een sterke beeldtaal.
Je hebt ervaring met de opmaak van tijdschriften en andere grafische creaties.
Je bent ordelijk, goed georganiseerd en nauwgezet.
Je bent stressbestendig, je kunt meerdere projecten gelijktijdig opvolgen en deadlines halen.
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.

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.

