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De POM West-Vlaanderen geeft uitvoering aan het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-
Vlaanderen. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, 
Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie, zet de POM West-Vlaanderen 
zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te 
laten draaien. 

Voor de versterking van onze acties op sociale media gericht op startende ondernemers, zijn wij op zoek 
naar jobstudenten (tijdelijk contract) in de functie van   

VLOGGER/VIDEOREDACTEUR   

Functiecontext 

Denk jij in views, verrassende en vernieuwende verhalen en heb jij YouTube als startpagina? Heb jij 
innovatieve ideeën over videocontent? Was jij de eerste in je vriendengroep met een eigen videokanaal 
en een onbeperkte databundel, omdat je niets wil missen van de beste online video’s? Wil jij onze partners, 
stakeholders, collega’s en startende ondernemers blij maken en verrassen? Dan maak jij misschien 
binnenkort leuke video’s voor Actie voor Starters!  

Om de goesting voor ondernemerschap in de provincie West-Vlaanderen te verspreiden, lanceert Actie 
voor Starters een communicatiecampagne waarbij inspirerende filmpjes de wereld worden ingestuurd. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een vlogger/videoredacteur die samen met het Actie voor Starters-team in 
staat om op wekelijkse basis uit te pakken met frisse en korte video’s die getuigen van het dynamische en 
zeer gevarieerde West-Vlaamse startende ondernemerschap. 

 

Resultaatgebieden 

- Je bedenkt samen met het Actie voor Starters-team de formats (interview met startende 
ondernemers, verslag van evenementen…) en werkt deze uit tot verrassende en leuke 
videoreportages.  

- Je filmt op verschillende locaties in West-Vlaanderen.  
- Je zorgt in overleg met het Actie voor Starters-team dat content wordt gemaakt en geplaatst op de 

verschillende online en sociale media kanalen (website, Facebook, Twitter, LinkedIn). 
- Je regisseert zelfstandig videoproducties en live-uitzendingen.  

 
Functieprofiel  

- Je bent student;  
- Je hebt affiniteit met media, entertainment en communicatie; 
- Je bent een tovenaar en maakte de mooiste en tofste video’s; 
- Je hebt kennis van het digitale landschap en online video (YouTube, Vimeo, Facebook), je bent op 

de hoogte van de laatste (online) video-ontwikkelingen;  
- Je bent een creatieve geest en denkt in beelden;  
- Je bent een teamplayer en flexibel; je bent bereid om op wisselende uren en dagen te draaien; 
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- Het is een pluspunt als het bij jezelf ook kriebelt om een eigen zaak op te starten en je deze goesting 
via beeld kan vertalen.  
 

Selectieprocedure  
1. Screening van de ontvangen kandidaturen, waarbij o.a. de ervaring en videostijl wordt beoordeeld. 
2. Interview, waarbij wordt gepeild naar de geschiktheid, inzetbaarheid en motivatie van de kandidaten 
voor de functie.  

Het interview zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag 9 maart (namiddag/vooravond).  

 

Aard en plaats van de tewerkstelling en bezoldiging  
Het gaat om een contractuele tewerkstelling van bepaalde duur als jobstudent. De opdracht zal gespreid 
worden over de maanden maart tem juni. De filmdagen zullen zoveel mogelijk gebundeld worden. 
Gezien de meeste activiteiten van Actie voor Starters ’s avonds paatsvinden, zal er regelmatig ’s avonds 
gefilmd worden. 

Maandelijkse brutowedde op voltijdse basis aan huidige index (juli 2017) exclusief reglementaire 
toelagen: € 1.847,71 

De plaats van tewerkstelling is in Sint-Andries (Provinciehuis Olympia). De meeste video’s zullen op 
verplaatsing opgenomen worden, eventueel onder begeleiding van iemand van het Actie voor Starters-
team. Een rijbewijs en een eigen wagen zijn een pluspunt in functie van deze verplaatsingen. 

 

Wat bieden wij? 

- Studentenjob  
- Je krijgt meer naamsbekendheid en volgers 
- Je doet unieke werkervaring op en kan leuke video’s toevoegen aan je portfolio 
- Je mag naar leuke plekken en evenementen en ontmoet bijzondere mensen 
- Je verbreedt je netwerk in het West-Vlaamse ondernemerslandschap 

 

Kandidaturen 
Geïnteresseerden zenden uiterlijk t.e.m. zondag 4 maart 2018 hun gemotiveerde kandidatuurstelling 
met curriculum vitae en een paar video-voorbeelden uit het portfolio naar: 
 POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
 Provinciehuis Olympia 
 Koning Leopold III-laan 66 

 8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE 
of via e-mail:  andrea.lamote@pomwvl.be  
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