Kunstenfestivaldesarts zoekt Stagiair∙e Onthaal/Logistiek (Beroepsinlevingsstage) (m/v/x)
Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal festival van de 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 Brussel 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 t.e.m. 1 juni. Meer info vind je op www.kfda.be

Functieomschrijving
Via deze BIS kun je je vaardigheden en competenties uitbreiden via onder meer volgende taken:
-

het onthaal van de bezoekers en de inkomende telefoons in de kantoren van
Kunstenfestivaldesarts;
de organisatie van de middag- en avondcatering van de ploeg (budget, menu, koken,
contacten met externe cateraar);
het administratief ondersteunen aan de verschillende departementen;
hulp bij de logistieke ondersteuning van het festival;
het ondersteunen van de ploeg avondkassa’s tijdens het festival.

Profiel
-

Je hebt zin om deel uit te maken van een zeer gedreven festivalploeg en hebt zin om je
steentje bij te dragen aan het festival;
Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden en werkt efficiënt en
nauwkeurig;
Je spreekt minstens Nederlands of Frans zeer goed en je kan uitdrukken in de andere taal;
Je hebt een vlotte en open persoonlijkheid;
Je bent een doe-het-al en handelt proactief;
Je hebt een feeling voor administratief werk;
Je bent flexibel en stressbestendig;
Je kunt goed overweg met MS-office;
Je bent bereid om tijdens het festival ’s avonds en in het weekend te werken.

Aanbod
-

-

Een leerrijke werkervaring binnen een internationaal podiumkunstenfestival. Aan de hand
van een op maat gemaakt opleidingsplan kun je je verder ontwikkelen.
Een betaalde beroepsinlevingsovereenkomst
(http://www.actiris.be/ce/tabid/197/language/nl-BE/Deberoepsinlevingsovereenkomst.aspx) voor zes weken van midden april tot begin juni 2019.
Als je uitkeringsgerechtigd werkzoekende bent, kan je tijdens de beroepsinlevingsstage je
werkloosheidsuitkering blijven ontvangen op voorwaarde dat je een vrijstelling van
beschikbaarheid krijgt van Actiris.

Het Kunstenfestivaldesarts stimuleert gelijke kansen en diversiteit. Bij gelijk kwalificeerde
kandidaten wordt voorrang gegeven aan profielen (geslacht, origine, leeftijd, …) die
ondervertegenwoordigd zijn binnen de organisatie.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen hun CV en een motivatiebrief t/m 1 april 2019 sturen naar
Kunstenfestivaldesarts, t.a.v. Moon Shik Vergeylen (moonshik@kfda.be). Solliciteren verloopt
uitsluitend via mail.

