WORD EU-INFLUENCER
Wil je je stem over de EU laten horen?
Wil je meebouwen aan de toekomst van de Europese Unie en jouw ideale
Europa?
Wil je influencer worden in opdracht van Europe Direct van de provincie WestVlaanderen?

Europe Direct is een officieel voorlichtingsnetwerk van de Europese Commissie, uitgebaat
door het Provinciebestuur West-Vlaanderen, dat informatie- en betrokkenheidsinitiatieven
organiseert om burgers te informeren over de Europese Unie, haar beleid en haa r
programma’s.
Om jongeren in West-Vlaanderen actiever te informeren over en te betrekken bij de
Europese Unie zoekt Europe Direct 12 INFLUENCERS die vanaf 15 maart tot en met 31
december 2021 hun mening over de EU laten horen via Instagram en Facebook.
Wat wordt van je verwacht?
Je geeft minstens 2 keer per maand jouw mening en garandeert hierbij correcte en
transparante communicatie over de Europese Unie.
Word je betaald?
Europe Direct werkt met een puntensysteem. Per post ontvang je een ster. Heb je je 18
sterren verzameld dan ontvang je 150 EUR. Heb je meer sterren verzameld dan kan je je
puntenkaart verhogen met maximum 50 EUR en krijg je een verassingsgeschenk bovenop.
Welke begeleiding is voorzien?
Europe Direct voorziet in februari 2021 een basisvorming voor de gekozen influencers
over de Europese Unie en doorlopend van online informatie over de Europese actualiteit.
Welke zijn de criteria?
•
•
•
•
•
•

Je bent tussen de 18 en 25 jaar
Je studeert aan een West-Vlaamse instelling voor hoger onderwijs
Je hebt interesse in de Europese Unie.
Je wil je meebouwen aan de toekomst van de Europese Unie.
Je post min. 2 keer per maand jouw mening over de EU op de sociale media van
Europe Direct
Pluspunt: je bent nu al influencer en beschikt over een mooi portfolio en veel
volgers

Stel je kandidaat
Heb je er zin? Stel je dan kandidaat voor 20 november 2020 door te mailen naar
‘Europedirect@west-vlaanderen.be’ samen met jouw CV en een korte motivatie waarom je
EU influencer wil worden. We nodigen je vervolgens uit op 17 december 2020 voor een
online-kennismakingsgesprek.

