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Intersoc vzw is een reisorganisatie met hotels in Tsjechië en Zwitserland. Wat ons vakantieconcept
uniek maakt, is dat de medewerkers in onze hotels voornamelijk vrijwilligers zijn. Van de
schoonmaak tot de animatie: onze vrijwilligers zetten zich dagdagelijks met hart en ziel in om onze
gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Deze zomer hebben we een nieuwe vrijwilligersfunctie, namelijk

Socialemediavrijwilliger (m/v)
Ben je gepassioneerd door sociale media? Weet je als geen ander likes te verzamelen op Facebook
en Instagram? Kan je leuke, korte filmpjes met je smartphone maken en heb je een vlotte pen? Dan
ben jij misschien de socialemediavrijwilliger waar wij naar op zoek zijn.
Als socialemediavrijwilliger ga je in en rond onze hotels in Zwitserland en Tsjechië op zoek naar
mooie beelden en leuke verhalen van zowel vakantiegasten als vrijwilligers. Hiervoor is het belangrijk
dat je vlot in de omgang bent. Dagelijks stuur je filmpjes, foto’s en blogposts door naar het
hoofdkantoor in Brussel zodat we je werk op onze socialemediakanalen en website kunnen plaatsen.
Jouw profiel
Je bent de geknipte kandidaat als:
•
•
•
•
•
•

je (professionele) ervaring met sociale media hebt,
je vlot in de omgang bent,
je een specialisatie zoals fotografie of filmen en monteren hebt,
je vlot en foutloos kan schrijven,
je journalistiek, communicatie, multimedia, digital storytelling, marketing, … studeert of
hierin een diploma hebt,
je minstens 10 aaneensluitende dagen vrij bent in de maanden juli of augustus.

Ons aanbod
In ruil voor je werk als socialemediavrijwilliger, krijg je van ons de kans om:
•
•
•

ervaring op te doen in een buitenlandse context,
in een adembenemende omgeving te werken,
een terugkerende samenwerking met Intersoc op te zetten.

Verder voorzien we:
•
•
•

transport naar en van Tsjechië of Zwitserland,
verblijf in all-informule in een van onze hotels
pasjes voor activiteiten ter plaatse (indien nodig voor het werk).

Solliciteren
Ben jij geknipt voor deze job? Stuur dan een e-mail naar jessica.moens@intersoc.be met:
•
•

een woordje uitleg waarom jij de socialemediavrijwilliger bent die wij zoeken,
enkele voorbeelden van jouw socialemediaberichten, filmpjes en teksten.

Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een interview in ons kantoor in Schaarbeek.

