Ben jij hét communicatietalent dat we bij #SheDIDIT zoeken?
Student communicatiemedewerker, 8h/week, in Antwerpen.

Over #SheDIDIT
#SheDIDIT is hét platform voor ambitieuze meisjes en ondernemende vrouwen met diverse culturele
achtergronden. Wat begon als een klein idee is ondertussen na 3 jaar uitgegroeid tot een community
over heel Vlaanderen heen. Ons doel is jonge dames en vrouwen te inspireren, stimuleren en
ondersteunen bij het realiseren van hun ondernemende dromen. Hiervoor bieden wij de nodige tools
door o.a.
●

Individuele business coachings voor starters met het #SheMeansBusiness traject
www.shedidit.be/shemeansbusiness/
● Groepstrajecten (10 weken of bootcamp) voor jongeren die willen experimenteren met
#SheDIDIT Youthpreneurs www.youthpreneurs.shedidit.be/
● Maandelijkse workshops te organiseren over uiteenlopende thema’s www.shedidit.be/event/
● Het creëren van realistische rolmodellen, het beeld van ‘de onderneemster’ bij te stellen en
herkenbare verhalen te brengen via social media kanalen: www.instagram.com/shedidit.be +
www.facebook.com/SheDIDIT.be/;
● Het verzamelen van al deze expertise en tentoonstelling van het talent in onze Talentpool:
talentpool.shedidit.be.
En zoveel meer!
Doordat #SheDIDIT op een korte tijd snel gegroeid is zijn we op zoek naar een communicatieve,
creatieve en ondernemende student die ons ondersteunt in de content / communicatie.
Jouw takenpakket
●
●
●
●

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de Shedidit communicatiekanalen
(facebook, instagram, linkedin).
Je gaat aan de slag met de verhalen van ondernemers en zet deze in de spotlights.
Je zet jouw creativiteit in om interactie te creëren adhv leuke posts en stories.
Je gaat actief op zoek naar nieuwe rolmodellen, brengt deze onder in een CRM-systeem.

●
●
●

Je helpt mee met het aanvullen en up to date houden van de website.
Je krijgt de ruimte om campagnes uit te werken of nieuwe projecten mee uit te werken.
Je kan met één of meerdere van deze programma’s werken:
o Adobe Photoshop / Illustrator
o Canva
o Mailchimp
o Wordpress

Wat wij zoeken
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt voeling en ervaring met diversiteit, vrouwen, jongeren en/of ondernemerschap (via
omgeving, opleiding, werk,..).
Je bent mondeling en schriftelijk sterk in zowel het Nederlands als Engels, Frans is een
pluspunt. Alle social media communicatie is in het Engels.
Je gebruikt je vlotte pen om inspirerende verhalen van vrouwen uit te schrijven.
Je hebt een oog voor detail, kleuren en beelden. Je weet meteen hoe je grafische elementen
moet combineren om een sterke post te maken.
Je bent organisatorisch sterk, en werkt graag gestructureerd. Je zal immers alle vrouwen in
onze community onderbrengen in een CRM-lijst en deze onderhouden.
Je hebt een voeling met social media, wat er leeft en de nieuwe trends. Je gaat graag op zoek
naar nieuwe manieren om onze online communicatie te verbeteren.
Je zet je people skills in om vrouwen uit onze community te contacteren en deze banden te
onderhouden.
Je werkt graag in een team, want je zal van de andere team members info doorkrijgen voor
het opmaken van je communicatie.
Je bezit genoeg verantwoordelijkheidsgevoel om jouw taken tot een goed einde te brengen.

Wat wij aanbieden
●
●
●
●

Een studentencontract van bepaalde duur, met wekelijks 8h te presteren.
De kans om jezelf te ontplooien en bij te leren over ondernemers en het jeugdwerk.
De ruimte om te groeien, je skills bij te sturen en dat terwijl je het #SheDIDIT platform mee
helpt uitbouwen.
Je zal niet in een klassiek kantoor werken, maar een bruisende open coworking space,
TOKO139, in Antwerpen-Berchem (vlakbij het station van Berchem), met ons fijne team.

Hoe en wanneer solliciteren?
Hebben we je kunnen overtuigen of wil je graag je kans wagen? Bezorg je sollicitatiebrief en CV voor
30 september 2021 aan Siham Zarkan, Wendy Agyin en Lien Warmenbol via hello@shedidit.be. Indien
iets niet duidelijk is, stuur ons gerust een bericht via Instagram (www.instagram.com/shedidit.be) of
Facebook (www.facebook.com/SheDIDIT.be/).

