VRIJWILLIGERSVACATURE

Content Creator Sociale Media
Positie:
Contract:
Locatie:
Startdatum:

Vrijwilliger Content Creator Sociale Media
Vrijwilligerswerk
Brussel, bij Madou
Zo snel mogelijk

Organisatie
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo, die deel uitmaakt van het VSF International-netwerk, met als
visie “Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet”. Ons doel is om de capaciteiten van Afrikaanse veehouders duurzaam te versterken, zodat zij een betere toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen. Die toekomst
begint met gezonde dieren in een gezond milieu. We vaccineren en verzorgen kuddes en ondersteunen veehouders om de biodiversiteit en ecosystemen duurzaam te beheren. Volgens de principes van One Health bieden we
antwoorden op de meest essentiële gezondheidsvraagstukken van vandaag.
Wij zijn momenteel actief in vijf West-Afrikaanse landen (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanië, Benin) en vier
landen in het Grote Merengebied (DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda). In België sensibiliseren we mensen
over de fundamentele oorzaken van de ecologische en gezondheidscrisissen die we doormaken en mobiliseren
we hen om deel van de oplossing te worden.

Context en rol
Ons communicatiedepartement in Brussel telt 6 medewerkers en zoekt een enthousiaste vrijwilliger om onze
aanwezigheid op sociale media en de betrokkenheid van ons publiek te versterken.
Heb jij een passie voor content creation en een vlotte pen? Ga je graag creatief aan de slag met beeldmateriaal?
Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Je volgt onze sociale mediakanalen (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter) op en bewaakt de huisstijl.
Je verkent nieuwe sociale mediakanalen en opportuniteiten (vb. Instagram, Facebook-stories enz).
Je verkent de samenwerking met interessante influencers.
Je gaat creatief aan de slag met het aangeleverde foto- en videomateriaal en zoekt steeds manieren om
de betrokkenheid van ons publiek te optimaliseren.

Profiel
•

Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

•
•
•
•

Je hebt een goede pen.
Je kan vlot overweg met sociale media en haalt plezier uit creatieve (video)content creation.
Je leert graag dingen bij, je bent enthousiast, creatief en verantwoordelijk.
Je kunt je vinden in de waarden van onze organisatie.

Ons aanbod
Een interessante vrijwilligersbaan, in een stimulerende internationale werkomgeving, met veel ruimte voor
creativiteit en innovatieve ideeën.

Hoe moet ik solliciteren?
Stuur je sollicitatie per e-mail naar a.denayer@vsf-belgium.org, met vermelding van de referentie "Vrijwilliger
Sociale Media".
Voor meer informatie kan je terecht op www.dierenartsenzondergrenzen.be.

