VACATURE: MEDEWERKER PERS & COMMUNICATIE (M/V/X)
Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal festival voor hedendaagse creaties: theater, dans,
performance, film, beeldende kunst… Het vindt elk jaar plaats in mei, gedurende drie weken, op
verschillende locaties in Brussel: van theaters en kunstencentra tot onbekende of verrassende plaatsen
in de stad. Het festival biedt de kans om zowel Belgische, Europese en internationale kunstenaars te
ontdekken, die een eigenzinnige kijk hebben op de wereld. Als internationaal project verdedigt het
festival een open ingesteldheid en wil het mensen stimuleren hun perspectief in vraag te stellen.
In 2019 vindt het festival plaats van 10 mei t.e.m. 1 juni. Meer info vind je op www.kfda.be
Takenpakket
Je werkt samen met de verantwoordelijke Pers & Communicatie, en je ondersteunt haar in volgende
taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgische en internationale pers contacteren
persconferentie organiseren
persberichten en persdossiers opstellen
interviews met artiesten organiseren en opvolgen
ticketreservaties van de journalisten beheren
persartikels opzoeken en archiveren
overeenkomsten met mediapartners opvolgen
onlinecommunicatie en de sociale media van het festival verzorgen

Tijdens het festival zorg je, samen met de andere medewerkers van het festival, voor het onthaal van
het publiek en voor de avondkassa’s.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in de culturele sector als pers- of communicatiemedewerker
Je hebt een goede kennis van het medialandschap in België en internationaal
Je moedertaal is het Nederlands, en je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels
Je kent je weg in Brussel, en je woont in Brussel (tijdens het festival)
Tijdens het festival ben je bereid tot avond- en weekendwerk
Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, je bent proactief, je werkt graag in teamverband en
je bent stressbestendig
Je bent vertrouwd met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) en met de sociale media
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ...)

Aanbod
•
•
•

Een voltijds contract van bepaalde duur van begin maart tot begin juni 2019.
Een loon aangepast aan je kennis en ervaring volgens de CAO Podiumkunsten.
Een unieke kans om ervaring op te doen bij een festival met een internationale uitstraling en
deel uitmaken van een dynamisch team.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op zondag 6 januari 2019 t.a.v. Johanne de Bie naar
johanne@kfda.be.

Kunstenfestivaldesarts, Handelskaai 18, 1000 Brussel, Tel : +32 2 219 07 07, www.kfda.be

