Gent Festival van Vlaanderen tovert elk jaar in september en oktober Gent en Oost-Vlaanderen om in een muzikaal
feest. De focus ligt op klassieke muziek, over dans en muziektheater tot wereldmuziek en jazz, afgewisseld met
indrukwekkende evenementen als OdeGand en Parklife. Meer dan 50.000 bezoekers genieten van 150 concerten
gebracht door wel 1.500 artiesten. Zin om hier, samen met een enthousiast team, mee je schouders onder te zetten?

-

Je denkt creatieve communicatieacties mee uit.
Je onderhoudt de sociale mediakanalen en werkt actief mee aan interessante content en interactie.
Je maakt de fotografenplanning op en zorgt voor de juiste briefings.
Je zorgt dat de Festivalvisibiliteit in en rond de concertlocaties optimaal uitgevoerd wordt.
Je doet de coördinatie van de Festivalbox die op het Sint-Baafsplein staat.
Je deinst ook voor andere administratieve communicatietaken niet terug.

-

Je hebt minimum een Bachelordiploma (communicatiemanagement, journalistiek, marketing of een andere
communicatierichting) en bent op zoek naar een eerste of nieuwe werkervaring.
Je bent creatief, dynamisch, zelfstandig en ondernemend.
Je hebt een vlotte pen.
Je bent een ‘digital native’, blinkt uit in sociale media en bent vertrouwd met Photoshop en Indesign.
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.
Affiniteit met muziek en cultuur is een pluspunt.

-

Je krijgt de kans om in een klein team (9 personen) van dichtbij betrokken te zijn bij de realisatie van het komende
Gent Festival van Vlaanderen. Een BIS-stage is een manier om je in te werken in het werkveld en ervaring op te doen
in een voor jou nog onbekende sector. Sta je aan het begin van je carrière of ben je klaar voor iets nieuws? Na deze
bezoldigde stage, ben je helemaal klaar om met een mooie werkervaring op jouw CV in de culturele sector aan de
slag te gaan. Het is van belang dat je de volledige festivalperiode (14/09 tot 5/10 inclusief weekenddagen)
beschikbaar bent.
Verloning: € 796,90 per maand - combineerbaar met je werkloosheidsuitkering indien van toepassing. Vakantiegeld,
wettelijke & extra-wettelijke feestdagen in de periode van de stage én 6 vakantiedagen inbegrepen. Vergoeding van
GSM-abonnement tot €20 per maand.
Interesse? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar Liesbeth Rubben (liesbeth@festival.be met vermelding ‘vacature
assistent communicatie’ in het onderwerp) voor woensdag 24 april 2019. Voor eventuele verdere vragen kan je bij
Liesbeth terecht op het nummer 09 243 94 86.

