
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 VIDEO (M/V)

Je functie

• Je rapporteert rechtstreeks aan de partijvoorzitter en je maakt deel uit van het communicatieteam.
• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van filmpjes en beeldmateriaal 
 en je beheert mee het Youtube-kanaal van de partij.
• Je maakt video’s van en voor onze acties en evenementen die je later monteert 
 tot een goed ogend afgewerkt geheel.
• Je denkt creatief mee over en maakt reportages die maatschappelijk relevant zijn 
 en de visie van de partij vertolken.
• Je volgt de nieuwste trends inzake videobewerking en bent op de hoogte van de nieuwste software.
• Je brengt verfrissende ideeën aan en probeert nieuwe mogelijkheden en concepten uit.
• Je ondersteunt onze fracties en parlementsleden op het vlak van videomateriaal.

Je profiel

• Je hebt een hogere opleiding Digitale Media of Beeldtechnicus gevolgd of 
 beschikt over een gelijkwaardig denk- en werkniveau door ervaring of interesse.
• Je hebt ervaring met de opmaak van grafische creaties en beeldmateriaal en 
 je kunt een portfolio voorleggen van vorige projecten.
• Je hebt een grondige kennis van Adobe Creative Cloud (Mac): Aftereffects, Premiere Pro, 
 Illustrator en Photoshop.
• Je bent creatief en je kan met beelden een sterk verhaal neerzetten of de juiste sfeer creëren. 
• Je bent ordelijk, goed georganiseerd en nauwgezet.
• Je bent stressbestendig, je kunt meerdere projecten gelijktijdig opvolgen en deadlines halen.
• 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



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.


