
 
 

Gent Festival van Vlaanderen zoekt een 
Assistent Programmatie en Productie (m/v) 

voor een contract van onbepaalde duur 
 
Gent Festival van Vlaanderen tovert elk jaar in september en oktober Gent en Oost-Vlaanderen om in een muzikaal 

feest met focus op klassieke muziek, over dans en muziektheater tot wereldmuziek en jazz. 

 

TAKENPAKKET 

 Ondersteuning Programmatie 

- Je werkt ter ondersteuning van de programmatie: je assisteert de (artistiek) directeur in de 

uitwerking van de artistieke ideeën en concepten en in de dagelijkse werking. 

- Je schrijft waar nodig de basis uit van de dramaturgie van concerten en evenementen. 

- Je bespreekt met artiesten de inhoudelijke details rond het programma, en houdt alle informatie 

nauwgezet bij zodat collega’s verder aan de slag kunnen met deze input. 

 

 Productie 

- Je bent de centrale contactpersoon voor de artiesten van het Festival (Artist Liaison), zowel in 

aanloop als tijdens het Festival.  

- Je bent verantwoordelijk voor de hospitality van de artiesten: je boekt hotels, organiseert 

(inter)nationaal transport en voorziet catering. Je werkt daarvoor binnen het budget van productie 

en rapporteert aan de productieverantwoordelijke.  

- Je werkt nauw samen met het team van productiemedewerkers en locatieverantwoordelijken. 

 

PROFIEL 

 Je hebt een grondige kennis van én grote liefde voor klassieke muziek en het (inter)nationale 

cultuurlandschap. 

 Je weet de juiste toon te vinden naar artiesten en hun vertegenwoordigers toe. 

 Je hebt een vlotte en kunstzinnige pen. 

 Als organisatietalent haal je voldoening uit gehaalde deadlines en een afgewerkt event. 

 Je bent diplomatisch, nauwgezet, stressbestendig, gedreven en resultaatgericht. 

 Je kan zelfstandig werken en denkt proactief mee met het team; je hebt geen 9 to 5 mentaliteit. 

 Je bent in bezit van een rijbewijs B. 

 

AANBOD 

Het team van Gent Festival bestaat uit 8 personen die het hele jaar werken aan de realisatie van het Festival.  

Wij bieden:  

 Contract van onbepaalde duur 

 Zeer gevarieerd takenpakket met eigen verantwoordelijkheden 

 Hecht en enthousiast team met groot engagement  

 Vlot bereikbaar kantoor op de Bijloke-site in Gent 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht geslacht, afkomst, geloof of 

handicap. 

 

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Heleen Schepens (vacature@festival.be) vóór 14 november 2018. 

mailto:vacature@festival.be

