STAGIAIRE COMMUNICATIE
FOD SOCIALE ZEKERHEID – DG PERSONEN MET EEN HANDICAP (DG HAN)

Functiebeschrijving
Jouw missie : laat DG HAN schitteren
Als medeverantwoordelijke voor de communicatie werk je samen met de
verschillende collega’s van de DG Personen met een handicap én met het
volledige communicatieteam aan alle acties die de DG laten schitteren.
Wat doe je concreet ?
•

Content creatie : je bent verantwoordelijk voor het schrijven van inhoud
voor al onze communicatiekanalen: ons Huddle intranet, de DG HAN
website, de nieuwsbrieven HandiPro & HandiNews,... En alle andere
content die je creatieve geest kan bedenken (audio, video...).

•

Beheer onze sociale media : je bent verantwoordelijk voor het schrijven,
plannen en posten van content op al onze owned mediakanalen over
kwesties in verband met DG Personen met een handicap.

•

Reportages : je ontmoet collega’s van onze regionale medische centra en
doet verslag van hun dagelijks werk en de dienstverlening aan personen
met een handicap.

•

Events : je neemt deel aan onze evenementen (webinars, conferenties,
personeelsfeesten,…). Eventueel werk je ook mee aan de organisatie
ervan.

•

Creatief ontwerp : je levert de creatieve elementen aan van de door jou
opgestelde inhoudsstrategie, in samenwerking met onze grafisch
ontwerper.

Waarom zou je bij ons stage willen lopen?
•

Je maakt volledig deel uit van een geweldig communicatieteam!

•

•
•
•

Je hebt een directe invloed op het leven van mensen met een handicap
door hen bijv. te informeren over hun rechten, zodat ze hun dagelijks
leven kunnen verbeteren
Je krijgt de kans om je te ontwikkelen in een tweetalige, professionele
werkomgeving
Coaching is de sleutel tot efficiënt leren: we geven regelmatig follow-up
en feedback
We zijn flexibel en telewerken maakt deel uit van onze dagelijkse
werkcultuur. Je komt minstens twee dagen per week naar kantoor, de
rest van de tijd mag je thuiswerken.

Gezocht profiel
We zullen samen grootse dingen bereiken als...
•
•
•

•
•
•
•

Je bent overtuigd van het belang van de opdracht van de FOD Sociale
Zekerheid en de DG Personen met een Handicap
Je volgt momenteel een communicatie-opleiding (graduaat, bachelor of
master)
Je bent een expert in sociale media. Je weet hoe je een goede
redactionele tekst moet schrijven en je weet hoe je content kan
aanpassen naar alle formaten en kanalen
Je houdt van schrijven en hebt zonder twijfel goede schrijfvaardigheden
Je gelooft dat nieuwsgierigheid geen slechte zaak is
Je bent creatief en hebt een sterke teamgeest
Je bent proactief en durft initiatief te nemen

Bonus: je hebt een goede kennis van de creatieve tools (Adobe Suite:
Photoshop, Indesign,...). Of andere creatieve programma’s zoals Powtoon,
Genially,…
Solliciteren ?
Stuur een recent cv en jouw motivatie door naar
socialsecurity@minsoc.fed.be
Opgelet:
- Wil je stage lopen in het eerste semester? Stuur dan uiterlijk op
15/10/2022 jouw sollicitatie in.
- Plan je jouw stage voor het tweede semester? Dan ontvangen we jouw
sollicitatie graag ten laatste op 16/12/2022.

