Gent Festival van Vlaanderen zoekt een
assistent grafische vormgeving
volgens een BIS-stagecontract van 4 juli tot 30 september 2022
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 Nacht van de Verbeelding.
Zin om hier, samen met een enthousiast team, mee je schouders onder te zetten en verder te bouwen aan onze
ambitieuze toekomst?

TAKENPAKKET
- Je kan een huisstijl en campagnebeeld feilloos implementeren op verschillende dragers en formaten, zowel online
als offline: opmaak van affiches, brochures, flyers, banners, advertenties, draagtassen, presentaties, headers, enz.
- Je maakt bestanden perfect drukklaar.
- Je maakt de visuals op voor de sociale mediakanalen.
- Je staat het communicatieteam bij in haar dagelijkse werking.
- Tijdens het Festival zorg je mee voor de uitstraling en visibiliteit on site.

PROFIEL
- Je volgt een opleiding of bent net afgestudeerd in een grafische richting.
- Je beheerst Indesign, Photoshop en Illustrator (een plus: Premiere Pro en Lightroom).
- Je bent creatief, dynamisch en hands on.
- Je werkt snel en punctueel, je houdt je aan deadlines en kan goed retroplannen.
- Je hebt een sterke affiniteit met sociale media.
- Je bent flexibel. Je hebt geen moeite met ad hoc vragen of aanpassingen.
- Je bent bereid tot lange werkdagen en weekendwerk in aanloop naar en tijdens het Festival.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
- Je woont bij voorkeur dichtbij Gent.
- Affiniteit met muziek en cultuur is natuurlijk een pluspunt.

AANBOD
Je krijgt de kans om in het team van Gent Festival van dichtbij betrokken te zijn bij de realisatie van de komende
editie van het festival. Het is belangrijk dat je de volledige festivalperiode, inclusief weekenddagen, beschikbaar
bent: van 10 tot 30 september 2022.
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.
Verloning:
- € 850 per maand - combineerbaar met je werkloosheidsuitkering indien van toepassing.
- Vakantiegeld, wettelijke & extra-wettelijke feestdagen in de periode van de stage én zes vakantiedagen inbegrepen.
- Vergoeding van GSM-abonnement tot €20 per maand.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht geslacht, afkomst, geloof
of handicap.
Interesse? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar Irene Schampaert via irene@festival.be met vermelding
‘Vacature assistent grafische vormgeving’ in het onderwerp, voor maandag 23 mei 2022.

