
 

Gent Festival van Vlaanderen zoekt een 
assistent communicatie (m/v) 

van 16 juli tot 12 oktober 2018 (jobstudentenstatuut) 
 
Van 15 september tot 6 oktober 2018 vindt de 61e editie van het Gent Festival van Vlaanderen plaats. Gedurende 
drie weken toveren we Gent en Oost-Vlaanderen om in een muzikaal feest met een verrassende mix van klassiek, 
wereldmuziek, jazz, muziektheater & grote events zoals OdeGand en Parklife. 

Elk jaar gaat een hecht team samen met enkele gemotiveerde studenten voluit om een fantastisch Festival op poten 
te zetten. Ben je nog op zoek naar een onvergetelijke ervaring deze zomer? Ga de uitdaging aan als Assistent 
Communicatie, kom ons dynamisch team versterken en maak jezelf onmisbaar! Het is een unieke opportuniteit om 
bij te leren en een waardevolle werkervaring die mooi staat op jouw CV. 

 
TAKENPAKKET 

 
- Je denkt creatieve communicatieacties mee uit. 
- Je onderhoudt de sociale mediakanalen en werkt actief mee aan interessante content en interactie. 
- Je geeft diverse publicaties mee vorm en doet de coördinatie met vormgevers. 
- Je maakt de fotografenplanning op en zorgt voor de juiste briefings. 
- Je kan zelf aan de slag met Adobe-programma’s om foto’s en kleinere publicaties vorm te geven. 
- Je zorgt dat de Festivalvisibiliteit in en rond de concertlocaties optimaal uitgevoerd wordt. 
- Je deinst ook voor andere administratieve communicatietaken niet terug. 

 
PROFIEL 

 
- Je bent creatief, dynamisch, zelfstandig en ondernemend. 
- Je hebt een vlotte pen. 
- Je blinkt uit in sociale media en bent vertrouwd met Photoshop en Indesign. 
- Je studeert communicatiemanagement, journalistiek, marketing of een andere communicatierichting.  
- Je werkt nauwkeurig en bent zeer flexibel in het combineren van verschillende taken. 
- Je kan snel probleemoplossend redeneren en streeft naar verbetering en een efficiënte werking. 
- Je wil waardevolle praktijkervaring opdoen in alle aspecten van communicatie. 
- Je bent flexibel en bereid tot lange werkdagen en weekendwerk in aanloop naar en tijdens het Festival. 
- Je bent minimum 20 jaar en in het bezit van een rijbewijs B. 
- Je woont bij voorkeur dichtbij Gent, zodat je ook laat ’s avonds vlot thuis geraakt tijdens de festivalperiode. 

 
AANBOD 

 
Je krijgt een jobstudentencontract (maandcontracten) met een verloning volgens wettelijke barema’s. 
Je werkt fulltime van 16/7 tot en met 12/10 (met enkele verlofdagen in onderling overleg overeen te komen). Het is 
van belang dat je nog zo goed als alle 475 uren kan presteren via een jobstudentenstatuut en dat je de volledige 
festivalperiode (15/09 tot 6/10 inclusief weekenddagen) beschikbaar bent. Enkel kandidaten die niet afgestudeerd 
zijn in juni of september (en dus nog verder studeren in academiejaar 2018-2019) komen in aanmerking. 
 
Interesse? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar Marlou Browaeys (marlou@festival.be met vermelding ‘vacature 
assistent communicatie’ in het onderwerp) voor 6 april 2018. Voor eventuele verdere vragen kan je bij Marlou terecht 
op het nummer 09 243 94 94. 
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