VACATURE STAGIAIRE COMMUNICATIE

WIE ZIJN WIJ?

TAKENPAKKET

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw (RLDV)
is actief in het noordwesten van de provincie
Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten,
Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Schoten,
Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel,
Zandhoven, Zoersel en 4 districten van de stad
Antwerpen).

Je werkt mee aan de uitbouw van een social
media strategie voor onze organisatie. Je zorgt
er mee voor dat mensen uit de Voorkempen en
daarbuiten ons weten te vinden via onze website
en sociale media. Daarvoor zijn we op zoek naar
iemand die handig is in het maken van toffe foto’s,
filmpjes en animaties.

Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van
landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling,
natuureducatie en -recreatie en het zoeken en
vergroten van een maatschappelijk draagvlak
hiervoor.

Daarnaast bieden we je een kennismaking met alle
aspecten van een allround communicatiefunctie:

We realiseren projecten op terrein met de steun
van de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen
en de gemeentebesturen uit de streek. Hierbij
werken we samen met hen en diverse gebruikers
van de open ruimte (verenigingen en organisaties
uit de sectoren natuur, landbouw, jacht, erfgoed en
toerisme) en betrekken we het brede publiek.

•
•
•

Opmaak en redactiewerk van onder meer
nieuwsbrieven, infoborden, brochures, website
Organisatie van evenementen en activiteiten
Werken met Indesign en Mailchimp

JE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
•

•
•
•
•
•

Je bedenkt doeltreffende campagnes voor de
juiste doelgroepen. Jij weet hoe je de juiste
doelgroep bereikt met een schot in de roos, of
bent er graag mee bezig.
Je bent thuis in social media en experimenteert
graag met de nieuwste trends.
Je hebt een vlotte pen en schrijft graag teksten.
Je bent grafisch onderlegd en kan vlot werken
met de computer.
Je kan planmatig en zelfstandig werken.
Je durft eigen ideeën voorstellen en uitwerken.

Contacteer ons met je motivatiebrief en
CV. Die stuur je naar info@rldv.be met
vermelding ‘Stageplaats communicatie’.

ONS AANBOD
•
•
•
•
•

De vrijheid om je creativiteit de vrije loop te
laten
Correcte ondersteuning bij je stagewerk
Een flexibel uurrooster
Je komt terecht in een klein gemotiveerd team.
Je werkplek is kasteel Vrieselhof in Oelegem.

Stages zijn mogelijk van januari tot juni
en van september tot november. We
bespreken samen de duurtijd van je stage
na een gesprek.
Meer informatie nodig? Hiervoor kan
je contact opnemen met Sophie Maris,
0499/99 92 59, sophie.maris@rldv.be.

