VACATURE: MEDEWERK·STER PERS & COMMUNICATIE (M/V/X)
Het Kunstenfestivaldesarts zoekt een medewerk·ster pers en communicatie. Deze functie
maakt deel uit van het departement communicatie en loopt van eind januari tot begin juni.
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 2020 vindt het festival plaats van 8 mei t.e.m. 30 mei 2020. Meer info vind je op
www.kfda.be
Functieomschrijving:
Als medewerk·ster pers en communicatie (m/v/x) maak je deel uit van het departement
communicatie en werk je onder de supervisie van de verantwoordelijke communicatie. Je
werkt ook nauw samen met de verantwoordelijke publicaties en website, de assistente
publicaties en twee stagiaires. Tijdens het festival zelf word je ook ingeschakeld in de
algemene festivalwerking, o.a. onthaal van het publiek bij de voorstellingen van het festival.
Takenpakket:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Je contacteert de Belgische en internationale pers;
Je organiseert de persconferentie en de publieke programme launch;
Je stelt persberichten en persdossiers op;
Je organiseert persreizen en interviews met artiesten in het binnen- en buitenland;
Je beheert de ticketreservaties voor journalisten;
Je zoekt de persartikels op, maakt het persoverzicht, en zorgt voor het persarchief;
Je doet redactiewerk en leest teksten na in het Nederlands;
Je beheert de verzending van de uitnodigingen naar de partners en gasten van het
festival
Je volgt de overeenkomsten met mediapartners op (advertenties, vrijkaartjes,…);
Je beheert de onlinecommunicatie en sociale media van het festival;
Je coördineert de videasten en de afspraken met de artiesten.

Profiel:
−
−
−

Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, je bent proactief, en je werkt graag in
teamverband;
Je hebt ervaring in de culturele sector als pers- of communicatiemedewerker;
Je hebt een goede kennis van het Belgische en internationale medialandschap;
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−
−
−
−

Je bent vertrouwd met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) en met de sociale
media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, ...);
Tijdens het festival ben je bereid tot avond- en weekendwerk;
Je kent je weg in Brussel, en je woont in Brussel (tijdens het festival);
Je Nederlands is perfect, en je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.

Ervaring, kennis en goesting zijn belangrijker dan een diploma. Het Kunstenfestivaldesarts
zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Bij gelijkwaardige sollicitaties zal voorrang
worden gegeven aan profielen (geslacht, herkomst, leeftijd, ...) die in de organisatie
ondervertegenwoordigd zijn.
Wij bieden:
− Een fijne werkervaring bij een internationaal podiumkunstenfestival.
− Een voltijds contract van bepaalde duur van eind januari tot begin juni 2020.
− Een verloning volgens de cao Podiumkunsten (categorie C+) met toevoeging van
maaltijdcheques.
− 100% terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een
fietsvergoeding
Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief t.e.m. 17 november 2019 naar Johanne de Bie
(johanne@kfda.be). De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 25
november 2019.
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