Stagiair social media & content creatie (v/x/m)
Heb je een passie voor online communicatie en word je geprikkeld door genderstudies? Ben je op zoek
naar een stage waar je je creativiteit kwijt kan? Dan ben je bij Sophia aan het juiste adres. Wij zijn
zoek naar iemand die gebeten is door layout en grafisch ontwerp om samen met ons Sophia’s online
imago nieuw leven in te blazen.
Wie zijn we?
Sophia, het Belgisch netwerk voor genderstudies, is een tweetalige vzw die onderzoek en onderwijs
rond gender, intersectionaliteit en queer studies coördineert en stimuleert. Door middel van een
kritisch feministisch en intersectioneel perspectief benadrukt Sophia de wetenschappelijke en
maatschappelijke relevantie van deze domeinen, alsook hun bijdrage tot de ontwikkeling van een
inclusiever beleid.
Als coördinerend netwerk verbindt Sophia zo actoren in het academische milieu, middenveld,
activisme en beleid vanuit een unieke positie in de Belgische context over de taalgrenzen heen. Dit
doen we door jaarlijks colloquia of andere activiteiten te organiseren, nieuwe netwerken uit te
bouwen en kennisdeling te faciliteren via onze communicatiekanalen.
Jouw taken:
Om ons te helpen bij het verwezenlijken van onze missie, zijn we op zoek naar een stagiair die
Sophia’s doelpubliek kan verruimen door ons online imago een serieuze boost te geven. In
samenspraak met ons stel je een concreet takenpakket op waarin je jouw eigen visie kan uitwerken.
Je taken zullen zich voornamelijk situeren rond strategie en contentplanning voor sociale
netwerken: hulp bieden bij de uitwerking en implementatie van een communicatiestrategie op
sociale netwerken om onze zichtbaarheid en bekendheid op deze media te vergroten. Concreet
houdt dit in dat je een Instagrampagina lanceert en onze Facebookpagina naar een hoger niveau tilt,
o.a. door content te bedenken (tekst/foto/video), voor te bereiden en in te plannen.
Eventuele bijkomende taken (in overleg te bepalen):
● Meewerken aan het ontwerp en de layout van een (digitale) brochure over ons laatste
colloquium
● Ontwerpen van een nieuwe huisstijl
● Maken van reportages of mini-docu’s
● Uitvoeren van (eind)redactiewerk op aangeleverde content

Jouw profiel:
●
●
●
●
●
●

Je staat achter Sophia’s intersectioneel feministische visie en wil graag meewerken aan het
verbreden van ons doelpubliek.
Bij voorkeur studeer je of heb je een studie-achtergrond (Ba/Ma) in communicatie,
journalistiek, grafisch ontwerp of gelijkaardige ervaring.
Pluspunten: je bent gebeten door layout en grafisch ontwerp (Adobe/canva), kunt je vlot
geschreven uitdrukken en/of WordPress heeft voor jou geen geheimen.
Je spreekt en schrijft vloeiend Engels. Een goede (passieve) kennis van het Frans is een
pluspunt.
Je denkt creatief en kan autonoom werken, maar weet ook wanneer je hulp moet vragen.
Je zoekt een onbetaalde stage van minimum 180 u. Je kan in het tweede semester of reeds
in januari starten. Idealiter loopt de stage over een langere periode met een maximum van
15u per week, maar dit is bespreekbaar.

Ons aanbod:
●
●
●
●
●

Je komt terecht in een klein, zelfsturend team waar je zelfstandig zal functioneren als een
volwaardige collega.
Je krijgt de kans om echt je eigen stempel te drukken op onze organisatie en krijgt
eigenaarschap over je projecten.
Je kan je netwerk binnen genderstudies, het middenveld en de academische wereld sterk
uitbreiden door activiteiten en meetings bij te wonen in naam van Sophia.
Je werkuren kan je flexibel bepalen in overleg met ons.
Je werkt van thuis uit en coronaproof op ons kantoor in het Amazonehuis (Middaglijnstraat
10, 1210 Sint-Joost-ten-Node).

Hoe solliciteren?
Loop je helemaal warm voor ons stageaanbod? Stuur dan snel je cv + motivatiebrief naar
info@sophia.be vóór 20 december.
Contacteer ons via info@sophia.be voor meer info over deze vacature. Je kan alles over onze werking
lezen op www.sophia.be.
Drempel om te solliciteren?
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en motivatie, ongeacht etniciteit,
afkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, beperking of leeftijd. Ervaar je een
drempel om te solliciteren? Laat het ons weten via info@sophia.be en dan zoeken we samen naar
een oplossing.

