Vacature Communication & Marketing Wizard
Tijdelijk (maart – juli 2019), voltijds

De Belgian Pride vzw, de organiserende motor achter de jaarlijkse Pride in Brussel, telkens
in de maand mei. Samen met onze partners, vrijwilligers en alle belanghebbenden, bouwen
we een heel jaar door aan de Belgian Pride in Brussel. Wedden dat het jouw favoriet
evenement wordt?
Communication & Marketing Wizard?
Ben jij een badass in communicatie en blink jij, zowel in real life als online, uit met je social
skills? Dan ben jij wie we zoeken!
Omschrijving
-

Je bent verantwoordelijk voor de verdeling, opvolging en coördinatie van de (onen offline) communicatiemiddelen.
Je zoekt en verzamelt relevante conversaties over de organisatie en haar partners
en deelnemers.
Je creëert en verhoogt het engagement rond het merk Belgian Pride. Je gebruikt
steeds de gepaste toon en stramien.
Je bent dé wizard die op een creatieve en efficiënte manier de boodschap en de
activiteiten van de Belgian Pride naar de doelgroepen overbrengt.
Je staat in voor het vertalen van het jaarthema in de (on- en offline) communicatie.
Je werkt mediaplannen uit en onderhoudt contact met de mediapartners.
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Competenties en vaardigheden
-

-

Je hebt voeling met of staat open voor de leefwereld van LGBTI+ personen in
België en het buitenland.
Communicatie en marketing, in brede zin, kent geen geheimen voor jou.
Je bent zeer goed tweetalig FR en NL geschreven en gesproken, Engels is een
pluspunt.
Social media, het beheren van een website (CMS en CRM-systeem) en grafische
programma’s (Photoshop, InDesign, …) kennen geen geheimen voor jou. Je hebt
een neus voor nieuwe trends en tools.
Je bent een teamplayer die weet dat je samen meer bereikt en openstaat voor
feedback.
Je bent loyaal, nauwkeurig, proactief en stipt.
Je bent een positivo, die blijft lachen bij tegenslagen en die de humor van deze
vacature wel kan smaken.

What's in it for you
Een geweldige, dynamische en afwisselende job met fijne collega’s in een unieke
omgeving. De gezellige drukte en de lekkere koffie houden je scherp. Je krijgt een
werkplek op het kantoor in het hartje van Brussel. We bieden een voltijdse functie voor 5
maanden met verloning volgens PC329.03 (barema B1c, 2.268,84EUR bruto bij 0 jaar
anciënniteit) en maaltijdcheques. Woon-werk verkeer (openbaar vervoer en fiets) wordt
volledig betaald. Aanwerving zodra mogelijk.
Solliciteren kan tot 28 februari 2019. Met vragen over deze stageplaats kun je terecht bij
de coördinator van de Belgian Pride vzw via elio@pride.be.
Interesse? Great! Jouw CV en motivatiebrief kun je sturen naar elio@pride.be, met als
onderwerp “Ik ben de perfecte Communication & Marketing Wizard!” voor 28 februari
2019.

