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STAGE 

Communicatie assistent.e 

Africalia vzw is op zoek naar een stagiaire communicatie voor een periode van minimum 3 maanden, 

vanaf februari/maart 2022. De voornaamste opdracht van de stagiair is het uitvoeren van de 

communicatie- en zichtbaarheidsstrategie van de organisatie. 

Over Africalia :  

Africalia is een vzw opgericht op initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en beschouwt 

kunst en cultuur als cruciale componenten voor duurzame menselijke ontwikkeling.  Africalia werkt 

samen met culturele operatoren van het maatschappelijke middenveld die actief zijn in talrijke 

domeinen, van de audiovisuele sector over literatuur en podiumkunsten tot beeldende kunsten. 

Africalia ondersteunt talrijke organisaties, culturele netwerken en creatieve ondernemers in 

verschillende Afrikaanse landen, alsook in België. 

De programma's in Afrika zijn gericht op de bevordering van: een goed bestuur van creatieve en 

culturele organisaties; een markttoegang voor Afrikaanse culturele en creatieve producten en 

diensten; een versterking van de bestuurlijke, technische en artistieke vaardigheden; en een sterk 

pleidooi voor de rol van cultuur in het ontwikkelingsbeleid. 

Het programma in België heeft als doel om nieuwe culturele dynamieken te ondersteunen en om bij 

te dragen aan de bevordering van de diversiteit en een pluralistische samenleving.  

Onder toezicht van de communicatiemedewerker is uw hoofdtaak het ondersteunen van de uitvoering 

van de communicatie- en zichtbaarheidsstrategie. 

Specifieke taken : 

> Schrijven en publiceren van teksten voor de website "Africalia.be" (in FR, NL en EN) 

> Beheer van de sociale netwerken van de organisatie  

> Schrijven en uitwerken van nieuwsbrieven, newsflashes en uitnodigingen voor diverse 

evenementen 

>  Opvolgen van en verslag uitbrengen over de statistische gegevens van de communicatieplatforms 

(Google Analytics) 

> Ondersteunen van de organisatie van evenementen (toezicht en onthaal van het publiek) 

 

Profiel : 

- Je bent een student.e in de commmunciatiewetenschappen, community management, 

publieke relaties, internationale samenwerking, administratie of een andere studierichting die 

verband houdt met de bovenstaande taken. 

- Je hebt uitstekende mondelinge vaardigheden en zeer goede schrijfvaardigheden. 

- Je hebt een uitstekende kennis van de gangbare IT-tools (MS Office, Word, Excel, enz.) en die 

met betrekking tot digitale communicatie (Mailchimp, sociale netwerken - Facebook, 

Instagram, Youtube, enz.) en je bent gemakkelijk vertrouwd met nieuwe CMS-systemen 
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- Je hebt een kennis van grafische ontwerptools (Adobe Suite: InDesign, Photoshop, Premiere, 

Illustrator,) 

- Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis van Engels en Frans. 

- Je bent geïnteresseerd in cultuur en kunst en bent overtuigd van hun rol in de ontwikkeling 

van samenlevingen. 

 

Voorwaarden :  

- Onbetaald stagecontract 

- Je beschikt over een stageovereenkomst van je universiteit of hogeschool 

- Terugbetaling van transportkosten (openbaar vervoer) 

- Gewenste startdatum: februari/ maart 2022, voor een periode van minimum 3 maanden. 

- De functie is gevestigd in Brussel. Afhankelijk van de covid maatregelen op moment van de 

stage kan voltijds of deeltijds telewerk de regel zijn. 

 

Solliciteren: Verstuur je CV en sollicitatiebrief tot en met 30 oktober 2021 naar africalia@africalia.be 

met « Stage Communciatie » in het onderwerp van de e-mail. 

De interviews zullen plaatsvinden in de tweede week van november. Enkel voorgeselecteerde 

kandidaten zullen worden gecontacteerd. 
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