
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:

PERSVERANTWOORDELIJKE (M/V)

Je functie

• Je rapporteert rechtstreeks aan de partijvoorzitter en je werkt nauw samen met het communicatieteam.
• Je vestigt de aandacht van de nationale en regionale media op de standpunten 
 van het Vlaams Belang en je speelt slim in op de brandende politieke actualiteit.
• Je lanceert persberichten, organiseert persconferenties en stelt persdossiers samen.
• 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 
 journalistieke vraag je voor verrassingen plaatst en je de pers professioneel te woord kan staan. 
• Je verzorgt regelmatig redactiewerk voor onze magazines, de sociale media, de website 
 en je staat mee in voor de opmaak van onze nieuwsbrief.
• Je analyseert dagelijks de media-impact van onze communicatie.
• Je bouwt een netwerk uit met journalisten van de geschreven pers om de standpunten 
 van de partij te communiceren aan het grote publiek.

Je profiel

• Je behaalde een universitair diploma of beschikt over een gelijkwaardig 
 denk- en werkniveau door ervaring of interesse.
• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en zeer vlot Frans.
• Je beschikt over uitgesproken redactionele en journalistieke vaardigheden.
• Zelfs onder druk en met strakke deadlines lever je kwaliteit.
• Je hebt een hoge gunfactor, je komt authentiek over en je kunt je boodschap juist laten landen. 
• Je bent van nature nieuwsgierig, je speelt kort op de bal en je bent steeds beschikbaar 
 wanneer de actualiteit dit vereist. 
• Je werkt vlot met de Office-programma’s.
• Je kent de Belgische pers, hebt contacten met hen en je bouwt vlot netwerken uit.
• 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



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.


