Vlaamse Jonge Ondernemingen
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

Technisch medewerker web en
webcommunicatie
Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) organiseert vele leertrajecten om leerlingen en studenten meer
ondernemend te maken. Om alles in goede banen te leiden beschikt Vlajo over een uitgebreide
webaanwezigheid. We zoeken een medewerker die zelfstandig kan werken in overleg met de
coördinatoren web & ict en communicatie.

Ons jobaanbod:
1. Kleine Vlajo-platformen opvolgen en beheren. Dit geldt o.a. voor volgende tools:
VlajoVillage, CompassMe, Webshops via Storelaunchers, ev. VlajoChallenge,…
• ervoor zorgen dat de technische afhandeling van accounts wordt opgevolgd
• aanspreekpunt zijn (telefonisch) voor gebruikers met vragen en/of moeilijkheden
(helpdesk)
• programmatorisch-technische verbetermogelijkheden oppikken en overleggen
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Sparring web en ict
• Het grondig testen van nieuwe ontwikkelingen in de Vlajo-websites
• Plannen voor nieuwe ontwikkelingen mee opvolgen en mee uitwerken voor de
programmeurs
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Webcommunicatie. Dit geldt vooral voor facebook, instagram, LinkedIn, twitter en eventueel
de blogs op de Vlajo-website
• Ervoor zorgen dat de sociale media gestroomlijnder verlopen
• Regelmatige posts verzorgen op de verschillende sociale media, gelinkt aan de
diverse doelgroepen en de partners van Vlajo
• Voorstellen formuleren en uitvoeren voor het genereren van meer impact
• Schrijven van teksten, oppikken van mogelijkheden, korte inverviews afnemen,
filmpjes maken om te verspreiden,…

Verwachte kennis en skills:
-

Technische ict- en web-kennis en vooral interesse en passie voor de technische achtergrond
en werking van de tools en websites van Vlajo
Geen programmeervaardigheden vereist, eenvoudige html-code kunnen lezen en begrijpen is
zeker een pluspunt
Voldoende kennis van Word, Excel, PowerPoint
Pluspunt: Indesign, Illustrator, Photoshop
Passie voor sociale media en communicatie
Eenvoudige fotobewerking als resizen, bijsnijden, omzetten,..
Klantvriendelijkheid en communicatief sterk (zal vooral telefonisch zijn)
Bereidheid tot samenwerken en overleggen
Positief-kritische voorstellen tot verbetering doen

Wij bieden:
•

Jobvoldoening door te werken met enthousiaste jongeren, leercoaches en gemotiveerde
bedrijfscontacten

•
•
•

Competitief verloningspakket
Team van gedreven en gepassioneerde collega’s
Contract onbepaalde duur

Stuur je CV met motivatie naar Ben Peeters
Ben.peeters@vlajo.org

Info
www.vlajo.org

