Versterk het Communicatieteam van SOS Kinderdorpen

Wereldwijd groeien 220 miljoen kinderen op zonder de liefdevolle zorg van een familie. Dat brengt hun
veiligheid, ontwikkeling en toekomst ernstig in gevaar. SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat die kinderen
opgroeien in een warme thuis, zodat ze gewoon kind kunnen zijn en opgroeien tot sterke volwassenen.

Wat komt er op jouw bord?
Content research & creatie
Je denkt creatief na over hoe we het werk van SOS Kinderdorpen aan de wereld kunnen tonen. Via social
media, traditionele media, website... Je helpt met het opstellen van de content kalender, zorgt voor leuke
content die boeiend is voor onze fans, plant social media posts in, verdiept je in grafische ontwerpen,
bewerkt foto’s en video’s, schrijft blogposts en emailings enzoverder. Je helpt bestaande content te
vertalen van Frans naar Nederlands.
Conversation Management
Je volgt wat er op social media over SOS Kinderdorpen wordt gezegd en reageert op opmerkingen en
berichten.
Monitoring & rapportering
Je maakt gebruikt van de verschillende tools die we jou ter beschikking stellen om te rapporteren over ons
imago en reputatie, onze social media activiteiten en die van de concurrentie.
Project Management
Breng je leuke ideeën aan, dan mag je die uiteraard ook uitwerken en samen met de collega’s opvolgen van
A tot Z!

Wat verwachten we?
-

Je hebt een vlotte pen
Je bent goed in het bewerken van afbeeldingen en video’s
Je hebt voeling met sociale media
Je hebt basis computervaardigheden als Word, Excel of PowerPoint onder de knie. Kennis van
Adobe Premiere Pro, Canva en Adobe Photoshop is een pluspunt
Je hebt Nederlands of Frans als moedertaal. De andere landstaal beheer je goed
Je kan je voor minstens acht weken engageren
Je hebt 200% goesting om het beste van jezelf te geven

Wat bieden we?
- Een boeiende stage in een gemotiveerd team
- De kans om je vaardigheden verder te ontwikkelen
- Verantwoordelijkheid: je kan vanaf dag één volop aan de slag
- En wie weet, een bezoek aan één van onze Belgische projecten
Mail je CV en motivatiebrief naar michael.deleener@sos-kinderdorpen.be. Vergeet niet te vermelden van
wanneer tot wanneer je beschikbaar bent. En laat je zeker niet afschrikken: wat je nog niet kan, kan je leren.
Tot binnenkort!

