Vacature Freelance Communicatieheld:
VOV lerend netwerk staat voor 'Vereniging voor Opleidings- &
Vormingsverantwoordelijken'. Dat is een mond vol om te
zeggen dat het dé vereniging is voor wie (professioneel) actief is
in leren en het ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Als open en onafhankelijk netwerk
organiseren we events waarbij we mensen samenbrengen die elkaar inspireren en informeren over
actuele thema’s op het vlak van leren en ontwikkelen.
Dit jaar organiseren we de 20e editie van de VOV-Beurs en daarvoor zoeken wij een ervaren
Communicatiemanager, die als freelancer helpt de beurs tot een waar succes te maken. De VOVBeurs is dé L&D-Beurs van Vlaanderen waar we 150 standhouders en 1500 bezoekers verwachten. In
dit uitzonderlijke jaar gaan we voor een combinatie van een fysieke beurs op donderdag 25
november en online workshops op 22, 23 en 24 november. Meer informatie vind je alvast op onze
beurswebsite.
Wij zetten je graag in als Communicatie-rechterhand van onze Marketing- &
Communicatieverantwoordelijke voor de organisatie van de VOV-Beurs. Bij voorkeur ben je
salesgericht en kan je schitterende communicatieacties uit je mouw toveren gericht op onze
sponsors, standhouders en deelnemers, en met als doel de zichtbaarheid van de beurs en VOV als
organisatie te vergroten. Je weet precies hoe je elke binnenkomende vraag kunt beantwoorden.
Daarnaast versterk je onze medewerker vanuit een strategisch oogpunt bij de dagelijkse activiteiten
op vlak van marketing en communicatie.
Omwille van dit uitgangspunt zoeken wij een freelancer met volgende kennis en vaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•

Je kan jezelf snel inwerken en kan prima zelfstandig werken in een nieuwe omgeving.
Je bent flexibel in de omgang.
Je hebt ervaring in de communicatie, sales en/of marketingwereld om een grootschalig event
vanuit jouw expertise tot een succes te maken.
Je weet hoe je dingen verkocht krijgt en gaat actief op zoek naar standhouders, sponsors en
deelnemers.
Je copy is vloeiend en enthousiast geschreven: denk hierbij aan mailings, de beurswebsite,
beurscatalogus,...
Kennis van sociale media alsook sociale media-advertenties is zeer mooi meegenomen.
Talenkennis van Nederlands, Engels en Frans.

We zoeken een freelancer die zich zo snel mogelijk kan vrijmaken voor minimaal één dag in de week.
De dag/dagen bespreken we in overleg en afhankelijk van de hoeveelheid werk, zo zal er in de
zomerperiode minder werk zijn en zal je in de laatste weken voor de beurs nagenoeg fulltime aan het
werk zijn. Idealiter kan je in ieder geval op dinsdag bij VOV aan de slag!
Ben je overtuigd? Aarzel dan niet om onze Communicatieheld te worden! Solliciteer voor 10 mei en
wie weet tot snel.
Stuur je kandidatuur (brief & CV) naar margot@vov.be t.a.v. Margot Delleman, directeur VOV.

