ZOEKT MEDEWERKERS BESPREEKBUREAU (M/V/X)
Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal festival van hedendaagse creatie: theater, dans, performance,
film en beeldende kunst komen er aan bod. Het vindt elk jaar plaats in mei, gedurende drie weken, in een twintigtal
Brusselse theaters en kunstencentra en op verrassende plekken in de stad. Het festival biedt de kans om zowel
Belgische, Europese en internationale artiesten 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 tot en met 1 juni. Meer info vind je op www.kfda.be

Omschrijving bespreekbureau
Het tijdelijke bespreekbureau van
Kunstenfestivaldesarts opent ongeveer een maand
voor het festival. Het publiek kan er informatie over
het programma inwinnen en tickets kopen en is
tevens bereikbaar per telefoon en per mail. Tijdens
het festival worden er zowel overdag tickets verkocht
in het bespreekbureau, als ‘s avonds ter plaatse
aan de avondkassa. Je komt in contact met een
heel divers publiek bestaande uit o.a. de reguliere
bezoekers, de festivalpashouders, professionelen,
genodigden, scholen en kansarme groepen,...
Het bespreekbureau bevindt zich vlakbij het
festivalcentrum, elk jaar op een andere locatie.
Functieomschrijving
• Je maakt deel uit van de ploeg van het
bespreekbureau en werkt onder de leiding van de
verantwoordelijke bespreekbureau;
• Je wordt gebrieft over het artistieke programma
en -visie, teneinde dit op een heldere manier te
communiceren aan de bezoekers;
• Als medewerker/medewerkster van het
bespreekbureau, sta je in voor de reservaties en
de verkoop van de festivaltickets (telefonisch,
per e-mail, in de box office zelf of aan de
avondkassa’s op de verschillende locaties van
het festival).
• Je staat ook in voor het verstrekken van
informatie over het programma aan het publiek.
Je zorgt voor een gastvrije ontvangst en een
klantvriendelijke bediening van de bezoekers.
Profiel
• Je beschikt over communicatieve vaardigheden
en werkt efficiënt en nauwkeurig;
• Je hebt een vlotte, open en klantgerichte
persoonlijkheid;
• Nederlands, Frans: je spreekt één van de twee
talen en hebt noties van de andere taal;
• Kennis van het Engels is een pluspunt;
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Je anticipeert op situaties en durft initiatief te
nemen;
Je hebt een feeling voor administratief werk;
Je werkt volgens een flexibel – variabel
uurrooster (vóór het festival van dinsdag tot
zaterdag; tijdens het festival 7/7 met recuperatie
na het festival);
Je bent stressbestendig en handelt
probleemoplossend;
Je kunt goed overweg met de Office-toepassingen
en leert vlot nieuwe software te gebruiken;
kennis van Ticketmatic is een pluspunt.

Aanbod
• Een fijne werkervaring binnen een
internationaal podiumkunstenfestival;
• Een voltijds contract van bepaalde duur van april
tot begin juni 2019;
• Een verloning op C niveau volgens de
cao podiumkunsten, aangevuld met
maaltijdcheques.
Het Kunstenfestivaldesarts is een organisatie
die belang hecht aan diversiteit. De selecties
gebeuren dan ook op grond van competenties,
ongeacht origine, leeftijd, geslacht of diploma.
Interesse?
Bij vragen over de functie kunt u contact opnemen
met Moon Shik Vergeylen op 02/226.45.77.
Geïnteresseerden kunnen hun CV en een motivatiebrief via mail tot en met 28 februari 2019 sturen
naar Kunstenfestivaldesarts, t.a.v. Moon Shik
Vergeylen (moonshik@kfda.be).

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

