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VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR 

Vacature Digital content creator WAT WAT (m/v/x)  
Datum: 17 januari 2022 

De Ambrassade zoekt een Digital content creator, onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld 
sollicitatieformulier voor maandag 14 februari, 10u, aan ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen. De Ambrassade 
zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen 
en jongeren in de samenleving. De Ambrassade informeert jongeren via WAT WAT, ondersteunt het jeugdwerk en 
brengt jeugdbeleid tot leven via de Vlaamse Jeugdraad.  
 
De sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 21 februari (namiddag en avond). Hou dit moment al vrij in je 
agenda.  
 

Waar staat WAT WAT voor? 

WAT WAT ondersteunt jongeren (11 tot 24 jaar) in hun identiteitsontwikkeling door hen te empoweren met 
antwoorden op hun vragen en de weg te wijzen naar hulplijnen, zowel op spannende als op moeilijke momenten. 
We informeren jongeren voornamelijk digitaal: via watwat.be, via sociale media, campagnes, samenwerkingen, 
enzoverder.  

WAT WAT is ook een netwerk van +100 partners uit heel verschillende sectoren zoals VDAB, Publiq, 
Nupraatikerover, Awel, de Vlaamse Scholierenkoepel etc. WAT WAT is gespecialiseerd in jongerencommunicatie en 
-informatie. Samen met de vele expertorganisaties kunnen we jongeren optimaal informeren. Door de krachten te 
bundelen onder 1 merknaam gaan we de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes gericht op jongeren 
tegen, als poort tot betrouwbare info en hulp.  

Daarnaast wil De Ambrassade de kwaliteit van informatie voor kinderen en jongeren in Vlaanderen verhogen. Dit 
doen we via de WAT WAT principes, het WAT WAT label, de commissie jeugdinformatie, door workshops aan te 
bieden etc.  

Jouw ambitie 

Als Digital content creator informeer je jongeren via sociale media. Samen met je collega’s uit team 
jeugdinformatie maak je de missie van WAT WAT waar om zo veel mogelijk jongeren te bereiken en van WAT WAT 
een jongerenmerk te (blijven) maken met een duidelijke branding, toon en identiteit. Je informeert jongeren over 
wat hen bezighoudt. Je brengt ook verhalen van jongeren om hen te ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling. 
Je doet heel wat werk zelf, maar stuurt voor langlopende formats freelancers en/of studenten op pad. Je zoekt 
constant naar een evenwicht naar waar jouw rol en aandacht het beste ligt, en zoekt een team rond je om het 
werk te organiseren.  

Je daagt jezelf en WAT WAT constant uit. Hoe maken we onze missie en identiteit waar binnen een bepaald 
platform? Hoe kunnen we op andere platformen (bv. Tik Tok) het verschil maken voor en door jongeren? Zijn er 
nieuwe formats waarmee we onze missie nog beter kunnen realiseren of die beter aansluiten bij hoe jongeren 
vandaag communiceren? Ga ervoor! Samen met de digitale strateeg en je teamgenoten krijg je de 
verantwoordelijkheid en ondersteuning om steeds te innoveren, te experimenteren.  

Elk jaar lanceren we een aantal WAT WAT campagnes. Campagnes zijn teamwerk. Jij zorgt voor een creatieve 
vertaling van het campagne-idee en werkt vervolgens de campagnes van A tot Z uit. Campagnes? Dat is samen 
knallen, veel leren en jongeren informeren met info die ertoe doet, op een manier die voor hen werkt.  
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De visuele identiteit van WAT WAT is jouw verantwoordelijkheid. Op een kwaliteitsvolle manier hou je jezelf, 
partners en je collega’s op scherp om deze elke dag in de praktijk te zetten.  

Jouw missie in onze organisatie 

Je brengt WAT WAT tot bij jongeren via sociale media  

- In samenwerking met je collega’s vertaal je jongereninformatie naar dagelijkse infoposts op Instagram, IG 
formats en Youtube content. Je bent niet bang om de zaken in handen te nemen.  

- Je begrijpt hoe jongeren communiceren en zorgt dat WAT WAT deel uitmaakt van de sociale media van 
jongeren.  

- Hoe kunnen we via sociale media nog meer jongeren informeren? Je krijgt energie van hierover nadenken, 
van te experimenteren met formats & kanalen en nieuwe insteken te bedenken.  

- Je bent een maker, een creatieveling maar stuurt ook een team van freelancers, vrijwilligers en studenten 
aan die onze visie vertalen naar inhoud.  

- Je hebt kaas gegeten van adverteren via sociale media. Je draait er je hand niet voor om advertenties op 
te zetten, op te volgen en er achteraf over te rapporteren.  

Je maakt van onze campagnes creatieve en visuele pareltjes 

- Samen met je collega’s en partnerorganisaties werk je per jaar een aantal jongerencampagnes uit. Jij 
werkt samen met de digitale strateeg het creatieve concept uit.  

- Het creatieve concept tot in detail uitwerken en volgens een plan tot bij jongeren brengen? Daar haal je 
plezier uit.  

- Je houdt van er helemaal voor te gaan, maar ook van blijven zoeken hoe we het de volgende keer beter 
kunnen doen.  

Je bewaakt en innoveert onze visuele merkidentiteit  

- Je kan de WAT WAT identiteit en doelstellingen visueel, inhoudelijk en creatief makkelijk vertalen naar 
content, formats (bv. WAT WAT stories en vox pops) en creatieve campagnes.  

- Samen met je collega’s breng je dagelijks onze merkidentiteit in de praktijk, en stel je je kritisch 
constructief op ten opzichte van alles wat we doen.  

- Je vertaalt onze merkidentiteit naar een brand book dat je up-to-date houdt.  

Je maakt deel uit van het WAT WAT team  

- Je denkt mee na over hoe we WAT WAT op korte en lange termijn verder kunnen uitbouwen.  

- Je hebt goesting om meer te leren over hoe we in Vlaanderen en Brussel jongeren informeren en welke rol 
WAT WAT in dit plaatje heeft.  

Wij zoeken iemand die … 

• heel goed kan werken met de Adobe Creative suite programma's (zoals Photoshop, Premiere, Illustrator, 
Indesign), met een grote focus op Photoshop en Premiere.  

• zowel conceptueel als met vormgeving creatief is.  

• voluit jongeren wil empoweren met niet-sturende, betrouwbare informatie op maat. 

• actualiteit volgt en helemaal begrijpt wat jongeren bezighoudt, zowel op sociale media als daarbuiten.  

• proactief is, initiatief neemt en ervoor gaat.  

• een vlotte pen heeft, foutloos kan schrijven en begrijpt welke tone of voice werkt bij jongeren. 

• een storyteller is die graag verhalen van jongeren brengt. 

• vaardig is met een camera en montage (pluspunt). 

• kwaliteitsvol en nauwgezet werkt.  
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• enthousiasmeert, motiveert en overtuigt. 

• zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen. 

• flexibel omgaat met ad hoc taken. 

• gek en geniaal is. 

Wij bieden …  

• een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief. 

• coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget. 

• een jong en gedreven team van 25 medewerkers. 

• veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie. 

• een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand). 

• een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar 
vervoer. 

• een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie 
van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, zelden avond- of weekendwerk, …  

• een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal. 

De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is 
gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse? 

• Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden. 
• Bijkomende informatie: Sarah Latré, coördinator WAT WAT, 0485 46 02 35 of sarah.latre@ambrassade.be. Neem 

zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be en www.watwat.be.  
• Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 14 februari, 10u, aan 

ikwileenjob@ambrassade.be. 
• Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter 

voorbereiding van dat gesprek nog een opdracht. Het selectiegesprek gaat door op maandag 21 februari tussen 
16u en 20u in Brussel. Hou dat moment alvast vrij. 

• Indiensttreding: zo snel mogelijk. 
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