
 

 

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.  
 

Jouw grafisch oog én gevoel voor detail zijn je grootste troeven? Dan ben jij de jobstudent-vormgever die 
Gent Festival van Vlaanderen zoekt. In nauwe samenwerking met de Communications Manager maak je werk 

van externe communicatie (print en online) die tot in de puntjes is uitgewerkt. 
 

 Je kan een huisstijl en campagnebeeld feilloos implementeren voor voor verschillende dragers en 
formaten (online & offline): affiches, brochures, flyers, banners, advertenties, draagtassen, 
presentaties, headers, foto’s, enz. 

 Je houdt je aan deadlines en kan goed retroplannen. 
 Je staat het communicatieteam bij in haar dagelijkse werking en haalt eventueel drukwerk op. 

 

 Je beheerst Indesign, Photoshop & Illustrator (een plus: Premiere Pro, Lightroom). 
 Je bent een sterke planner die voortdurend het overzicht behoudt over de lopende/nieuwe 

campagnes. 
 Je bent flexibel. Je hebt geen moeite met ‘ad hoc’ vragen of aanpassingen. 
 Je bent een doener en steekt graag de handen uit de mouwen. 
 Je volgt een bacheloropleiding of andere opleiding in een grafische richting 
 Bovenal kijken wij uit naar een enthousiaste persoonlijkheid, die wil groeien met ons Festival en graag 

creatief meedenkt. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B! 
 9 to 5 job lijkt jou leuk, maar je hebt helemaal geen schrik van overuren en avondwerk. 

 

 Een full-time studentenjob van midden/eind augustus tot eind september (in overleg), in een 
dynamische omgeving 

 Verloning volgens de wettelijke jobstudentenbarema’s 
 

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV, portfolio & motivatiebrief naar Nina Lambrecht 
(nina@festival.be) met vermelding ‘Jobstudent Grafisch Ontwerp’ als onderwerp. 
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