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Tweetalige (FR en NL) Spelbegeleider & Copywriter (M/V)
A. Wie wij zijn en wie wij zoeken
iChallenge startte in 2008 en is sindsdien een sterk groeiend evenementenbureau dat
gespecialiseerd is in het organiseren van interactieve Location Based Citygames voor bedrijven en
particulieren in België en het buitenland. In 2017 organiseerden wij 1650 stadsspelen op meer dan
93 locaties in de Benelux. Voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen; kan je alvast een
kijkje nemen op www.ichallenge.be.
Om de aanhoudende groei vol te houden zoeken we een perfect tweetalige persoon
(fr/nl) die zich als een ervaren spelbegeleider kan ontwikkelen én zowel in het Nederlands als
Frans beschikt over een vlotte pen en een enorme dosis creativiteit. Zo zal je niet alleen
instaan voor het begeleiden van onze spelen in de hele Benelux, maar zal jij ook zorgen voor de
ontwikkeling van nieuwe scenario’s binnen de bestaande spelformules, het schrijven van content
voor de website en de social media-kanalen en het onderhoud van onze promotionele visibiliteit,
zowel online als offline en in samenwerking met bestaande en nieuwe partners. Grafische kennis is
dus ook zeker mooi meegenomen!
Deze dubbele functie geeft je niet alleen veel variatie binnen je takenpakket, maar biedt je ook
veel flexibiliteit om zelf je deadlines in te plannen en af te handelen. Belangrijk is dat onze
activiteiten zowel op week- als op weekenddagen plaatsvinden. Daarom zal zaterdagwerk in
elk geval in je takenpakket zitten, elke zaterdag van elke week. Je zal hoofdzakelijk van dinsdag tot
zaterdag werken. We streven naar een gezond wisselsysteem, maar ook hier is flexibiliteit een
absolute must.

B. Functie-omschrijving
- Je begeleidt Citygames in verschillende steden, op verschillende dagen en uren, in verschillende
talen (nl/fr/eng)
- Je gebruikt je creatieve geest om nieuwe scenario’s van onze bestaande spelen uit te werken en
om ze volledig af te stemmen op de wensen van de klant.
- Je schrijft zelfstandig creatieve teksten voor zowel de website als andere on- en offline
communicatie.
- Je ondersteunt onze partners op vlak van promotie en communicatie.
- Je vernieuwt en onderhoudt onze aanwezigheid op de social media.
- Je staat in voor het contact met en onderhoud van onze commerciële samenwerkingen en zoekt
actief naar nieuwe mogelijkheden.
- Je plant - op basis van voornamelijk Nederlandstalige vergaderingen met de collega's projecten in in je agenda en werkt deze per deadline af.

C. Jouw Profiel
- Je praat graag ten aanzien van een groep mensen om een speluitleg te geven en houdt ervan
hen te animeren en begeleiden
- Je bent niet vies van het nieuwste op het vlak van apps en tablets, gps-technologie en social
media
- Je bent schriftelijk en mondeling perfect tweetalig en spreekt (zeer) goed Engels
- Je bent zeer creatief en brengt dit vooral schriftelijk tot uiting
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- Je schrijft enorm graag en kan zelfstandig content op de website plaatsen en aanpassen
- Je kan goed overweg met de basistools voor grafische ontwikkeling
- Je bent graag werkzaam over heel België (en soms daarbuiten)
- Je hebt een rijbewijs B en bent graag op de baan. Lange reistijden schrikken je niet af.
- Je hebt er geen probleem mee om elke zaterdag, van elke week, te werken
- Je werkt graag binnen flexibele werkuren
- Je bent handig met Microsoft Office, apps en tablets
- Je kan perfect zelfstandig werken, je eigen agenda beheren en deadlines halen
- Je bent op zoek naar een voltijdse job
- Je bent bereid om ook van thuis uit te werken

D. Vereiste werkervaring: beperkte ervaring
-

Ervaring in de evenementensector of in het jeugdwerk is niet noodzakelijk, wel een pluspunt.

E. Aanbod
- Je wordt voorzien van een MacBook Pro en een Samsung GSM om mee te werken
- Je wordt voorzien van een mobiel internetabonnement, zowel voor je laptop als voor je gsm
- Je wordt voorzien van een bedrijfswagen met bijhorende tankkaart
- Je ontvangt een maandelijks loon
- Je krijgt maaltijdcheques.
- Je bouwt een netwerk op in de Belgische (location based-) gaming sector
- Je bezoekt talloze prachtige locaties in heel België en doet heel wat kennis op over verschillende
Belgische steden (leuke plekjes, toffe restaurants, speciale evenementen)
- Je werkt in een sfeer waarbij klanten op een ontspannende, gezellige uitstap zijn (bv.
bedrijfsteambuilding) of simpelweg met jou een feestje willen bouwen (bv. vrijgezellenfeesten)
- Je krijgt naast je wettelijk opgebouwde verlofdagen ook 9 extra dagen.
- Je start met een jaarcontract dat verlengd kan worden met een contract van onbepaalde duur.

F. Tijdstip tewerkstelling:
1 juni 2018

G. Solliciteren:
E-mail met CV en korte motivatiebrief t.a.v Lies Malfroid - Email: lies@ichallenge.be

