DON BOSCO MEDIA ZOEKT STAFMEDEWERKER

Wie zijn wij?
Don Bosco Media neemt de zorg op voor de communicatie van de Don Boscobeweging
in Vlaanderen. Het informeren en inspireren van mensen binnen en buiten de Don
Boscowereld is ons doel. Daarbij willen wij alert zijn voor wat er speelt op het gebied van
media, de wereld van de jongeren, de opvoeding en het christelijk geloof.

Wat zoeken wij?
Om onze dienstverlening te versterken zoeken wij een stafmedewerker die Don Bosco
Media mee wil uitbouwen tot een eigentijdse mediadienst.
Kernopdracht
•
Informeren en inspireren: Samen met je collega maak je van Don Bosco Media
een draaischijf van informatie binnen de Don Boscowereld in Vlaanderen (de
gemeenschappen en provinciale structuren, de Salesiaanse Familie, de werken en
organisaties met een Don Boscosignatuur, de medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten ...). Je zorgt ook voor informatie-overdracht naar en uitwisseling met
de ruimere samenleving. Je bevestigt en prikkelt mensen vanuit het salesiaanschristelijke gedachtegoed en je vertaalt het charisma en de inspiratie van Don Bosco
op een hedendaagse en aantrekkelijke manier.
Taken
•
Redactiewerk: Binnen je takenpakket ben jij verantwoordelijk voor de (eind)redactie
van alle digitale en geschreven communicatie die vanuit Don Bosco Media vertrekt
(tijdschrift, nieuwsbrief, persberichten, website ...). Je staat borg voor de kwaliteit van
vorm en inhoud.
•
Content verzamelen: Je zorgt voor vlot leesbare, aantrekkelijke en toegankelijke
bijdragen voor Don Bosco Vlaanderen, Don Bosco Digitaal en de sociale media. Je
doet dit enerzijds door zelf op pad te gaan, inhoud te verzamelen en uit te schrijven
en anderzijds door medewerkers te zoeken om teksten (artikels, berichten, verslagen,
info ...) aan te leveren. Je hebt ook aandacht voor visuele en audiovisuele content
en verzamelt die via interne en externe bronnen.
•
Netwerken: Je houdt de vinger aan de pols voor wat er leeft en beweegt in de
salesiaanse wereld en daarbuiten. Je bouwt ook een breed netwerk uit zowel binnen
als buiten de salesiaanse beweging dat je de nodige contacten en input biedt om je
taak goed uit te voeren. Je overlegt met belangrijke partners binnen en buiten de
Don Boscobeweging.
•
Mediabeleid en projecten: Samen met de stafmedewerker, die vooral focust op
het grafische aspect en het gebruik van sociale media, ontwikkel je het mediabeleid
en vertaalt dat naar concrete mediatoepassingen en creatieve projecten. Het is jouw
specifieke verantwoordelijkheid om in de projecten zorg op te nemen voor de
geschreven content, zowel online als offline.
•
Voorbereiden van publicaties: Je leest de teksten na, herwerkt en corrigeert ze
waar nodig. Je doet voorstellen voor de vormgeving en maakt keuzes voor het
gebruik van fotomateriaal en illustraties. Je verzorgt de contacten met opmakers en
drukkers en houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk.

Welke kwaliteiten vinden wij belangrijk voor dit werk?
•

•

•

•
•

•

Een vlotte pen: Je hebt de vaardigheid om teksten te schrijven en te redigeren. Je
kan op een toegankelijke en vlotte manieren informatie en ideeën onder woorden
brengen.
Communicatieve en sociale vaardigheden: Je legt vlot contacten en onderhoudt
ze. Je houdt voeling met de ontwikkelingen op de diverse terreinen waarop je actief
bent. Voor heel wat van je taken werk je nauw samen met anderen.
Zelfstandig en in team kunnen werken: Naast de momenten van samenwerking
en overleg, plan en organiseer je je eigen werk op een zelfstandige en
verantwoordelijke manier. Je zoekt een goede balans tussen je verschillende
opdrachten. Je bent daarin ook proactief en flexibel.
Zin voor initiatief: Je gaat actief op zoek naar medewerkers, brengt interessante
thema’s, ideeën en contacten aan en ontwikkelt nieuwe projecten.
Leerbereidheid en oog voor nieuwe tendensen: Om in te spelen op de snelle
evoluties binnen het medialandschap (samen met de stafmedewerker social media),
om de inspiratie van Don Bosco door te geven en om de vinger aan de pols te
houden voor wat gebeurt in Kerk en samenleving ben je bereid te blijven leren en
verder te ontwikkelen. Je volgt de veranderingen en vernieuwingen in het
medialandschap van nabij op en speelt er op in.
Inspiratie en bewogenheid: Je hebt een hart voor kinderen en jongeren. Je houdt
ervan in een waardengedreven en inspiratiegerichte organisatie te werken. Je wil zelf
het charisma en de aanpak van Don Bosco ten volle verwerven en inzetten. Je kan
anderen motiveren en uitdagen om vanuit de inspiratie van Don Bosco te werken.

Verdere concrete vereisten?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde, relevante opleiding (minstens bachelorniveau) achter de rug
en aantoonbare ervaring met media, (geschreven) communicatie en redactiewerk.
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend. Je kent de regels én hebt een oog voor
structuur en stijl.
Je kan vlot overweg met de courante softwarepakketten.
Je bent christelijk geïnspireerd en vertrouwd met Don Bosco, zijn opvoedingsaanpak
en de Don Boscobeweging of bent bereid hierin in te groeien.
Verplaatsingen binnen Vlaanderen vormen voor jou geen probleem.
Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

Wat hebben wij jou te bieden?
•

•

Een mensgerichte werkomgeving en een uitdagend takenpakket: Je krijgt een
creatieve en veelzijdige opdracht binnen een boeiende beweging. Je komt terecht in
een stimulerende omgeving met een gezellige werksfeer. Je maakt deel uit van klein
team dat aan de slag gaat met de toegewezen opdrachten maar ook ruimte krijgt
voor eigen creativiteit en nieuwe projecten.
Ondersteuning en begeleiding: Je krijgt de nodige begeleiding en ondersteuning
om in te groeien in je taak. Je krijgt feedback en groeigerichte impulsen via
functioneringsgesprekken. Je kan blijven beroep doen op de expertise en inbreng
van een diverse groep mensen om Don Bosco Media verder uit te bouwen.

•

Vorming: In overleg detecteren we vormingsnoden en zoeken we naar geschikte
vormingskansen om hierop in te spelen.

Concrete info
•
•
•
•
•

Indiensttreding: zo vlug als mogelijk is.
Een voltijds contract dat na een jaar omgezet wordt in een contract van onbepaalde
duur.
Werkadres is: Don Bosco Media, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.
Sollicitatiebrieven met C.V. kunnen gestuurd worden tot 17 april 2017 naar dit
adres. Mailen kan naar colette.schaumont@donbosco.be
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in de tweede helft van april en in mei.

