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:

2 MEDEWERKERS (M/V)
OMBUDSDIENST
Je functie
•
•
•
•
•

Je rapporteert rechtstreeks aan de partijvoorzitter en je maakt deel uit van het communicatieteam.
Je beantwoordt alle vragen van de bevolking aan onze partij die via mail, facebook, twitter,
of instagram gesteld worden.
Je zorgt voor de interactie met onze volgers op de sociale media.
Je werkt nauw samen met onze parlementaire fracties voor het correct beantwoorden
van de inhoudelijke vragen.
Je verzamelt informatie via diverse interne en externe kanalen, je volgt het politieke werk van
onze mandatarissen, de actualiteit en de evoluties op de voet, zodat geen enkele vraag
over politiek je voor verrassingen plaatst en je deze professioneel kan beantwoorden.

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 en hebt een vlotte pen.
Je schrijft foutloos Nederlands en je kunt werken met de Office-programma’s.
Kennis van Frans en Engels vormen een pluspunt.
Je kunt je goed invoelen in onze doelgroep.
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.

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.

