STAGEAANBOD

Stagiair(e) Communicatie (m,v,x)
Functie:
Solliciteren voor:
Beschikbaarheid:
Periode:
Plaats:

Stagiair(e) Communicatie
3 januari 2022
vanaf februari 2022
minstens 3 maanden
Brussel

Ben jij een student communicatiewetenschappen, journalistiek of taalkunde en wil je graag stage lopen in een
professioneel communicatiedepartement? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Organisatie
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die deel uitmaakt van het VSF International-netwerk. Wij
zetten ons in voor de bestrijding van honger en armoede in Afrika en helpen veehouders in negen Afrikaanse
landen om een betere toekomst uit te bouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren. Maar we doen meer
dan enkel kuddes vaccineren en verzorgen. We helpen de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan
verbonden is te verbeteren. Van microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot opleidingen,
landbouwmateriaal, noodhulp, vredesonderhandelingen en beleidsbeïnvloeding.
Dierenartsen Zonder Grenzen stelt rechtstreeks ongeveer 100 mensen tewerk in onze projectlanden. Onze
hoofdzetel in Brussel heeft 18 stafmedewerkers, georganiseerd in drie departementen: Operations, Support
Services, en Communicatie & Fondsenwerving.

Wat houdt deze stage in?
Ons communicatiedepartement zoekt een stagiair(e) voor een stevige ondersteuning van de dagelijkse
werkzaamheden op het gebied van communicatie. Wil jij hier ook je steentje toe bijdragen en heb jij affiniteit
met communicatie? Is Nederlands je moedertaal en heb je een eerste ervaring met content creation en
copywriting? Kan je overweg met journalisten? En ben jij op de hoogte van de nieuwste trends en
ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering? Dan zijn wij vanaf 15 november op zoek naar jou!

Jouw verantwoordelijkheden











Aanleggen van een contactlijst van Vlaamse journalisten en redacties
Onze website up to date houden
Content creëren voor social media, de website en publicaties, copywriting en vertaalwerk
Blogs schrijven
Banners opmaken (Photoshop/Illustrator)
Meehelpen bij ontwikkeling en uitwerking van nieuw audiovisueel materiaal en online campagnes
Bijhouden van onze bestaande sociale media platformen
Verkennen van nieuwe sociale media kanalen (vb. Instagram, Facebook-stories, etc.)
Samenwerken met Influencers
Administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het communicatieteam

Jouw profiel
Opleiding

Je volgt een erkende opleiding communicatie, journalistiek of taalkunde
Kennis en ervaring

Een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Ervaring met Photoshop en/of Illustrator is een plus.

Je hebt affiniteit met sociale media en hebt een vooruitstrevende blik met betrekking tot online tools (?).
Talenten

Je bent creatief en kan snel ideeën vertalen naar content en teksten.

Je bent vlot in het leggen van externe contacten (nieuwsredacties).
Je houding

Je bent een proactieve, enthousiaste, gestructureerde en sociale persoon.

Je kunt je vinden in de waarden van onze organisatie.

Ons aanbod
Dierenartsen Zonder Grenzen is een lerende organisatie, met een hecht en toegewijd team van medewerkers.
Dierenartsen Zonder Grenzen biedt je een stimulerende werkomgeving met ruimte voor creativiteit en
innovatieve ideeën.

Hoe solliciteren
Zend je CV en motivatiebrief voor 3 januari 2022 naar a.delcoigne@vsf-belgium.org met de vermelding “Stage
Communicatie”.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.dierenartsenzondergrenzen.be.

