VACATURE

DIGITAL STORYTELLER (m/v/x)
Jongeren emanciperen. Dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker, binnen
LEJO én binnen de samenleving. We verbeteren samen met jongeren hun
maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. LEJO, dat zijn
projecten voor al deze jongeren. LEJO, dat is leren door ervaren.

JOUW MISSIE

Je hebt een impact op de wereld door het verspreiden van krachtige
verhalen van jongeren in woord en beeld. Verhalen die inspireren,
verbinden en aanzetten tot beweging. Je vertolkt de stem van jongeren in
een kwetsbare positie zodat die een evenwaardige plek krijgen in het
debat.
Je bouwt een relatie op met de LEJO community: Jongeren, vrijwilligers,
medewerkers en netwerk. Je bereikt hen met verhalen en updates over
LEJO via onze socials, nieuwsbrieven of op activiteiten.

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je komt uit je kot en verzamelt verhalen en content overal waar
LEJO actief is.
Je hebt een gevoelig zintuig voor verhalen die raken.
Je hebt een empathische houding die mensen uitnodigt om te
delen.
Je zet verhalen efficiënt om in beeld, video, tekst of illustratie.
Je schrijft krachtige copy gericht op onze verschillende kanalen.
Taalfouten haal je er zo uit.
Je bent helemaal thuis in social media en online communicatie.
Je vindt je weg in Illustrator, Photoshop, Premiere en Wordpress.
Je ondersteunt en versterkt collega’s en vrijwilligers in
communicatie.
Je wil de wereld een beetje verbeteren met een goeie
communicatiestrategie.
Je hebt voeling met de wereld van jongeren in een kwetsbare
positie.
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WIE ZOEKEN WE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een sterke communicator die zich ook sociaal werker voelt.
Iemand die zelfstandig kan werken in een zelfsturend team en
horizontale organisatie.
Een verhalenverteller met een scherpe pen en bedreven in video en
beeld.
Iemand die het leuk vindt om in gesprek te gaan met jongeren.
Je schikt je naar het tempo van jongeren en bent flexibel voor
weekendwerk of verplaatsingen naar pakweg Boom of Aalst.
Een communicatiecoach voor collega’s en vrijwilligers.
Iemand die communicatie kan plaatsen in een bredere strategie om
de wereld te veranderen.
Een jonge springer die het verschil wil maken.
Diploma’s zeggen iets, maar niet alles. Aan jou om ons te
overtuigen van wat je in huis hebt.

WAT BIEDEN WE JOU?
•
•
•
•
•
•
•

Een ondersteunend team communicatie met 3 collega’s
Inspirerende coaching in je opdracht
Vertrouwen en vrijheid om de opdracht vast te pakken en je stempel
te drukken.
Een bureau met wifi in Gent, Antwerpen, Kortrijk of een andere plek
van LEJO.
Tijdens je eerste 2 jaar veel opleiding ervaringsleren, communicatie
en andere relevante thema’s
Een contract onbepaalde duur van 80% binnen barema 329/01,
niveau B1c
Je begint van zodra mogelijk.

PROCEDURE
•
•
•
•

Blaas ons omver met je kandidatuur, CV, brief of filmpje, ten laatste
dinsdagavond 28 juni.
Stuur alles naar vacature@lejo.be met onderwerp ‘digital
storyteller’.
Wie geselecteerd wordt nodigen we uit voor een gesprek op
maandag 4 juli op LEJO Gent.
Meer info bij gust@lejo.be of lut.denaeyer@lejo.be of bel naar
09/223 21 54

