Gent Festival van Vlaanderen zoekt 2
assistenten Productie (m/v)
volgens een BIS-stagecontract van 3 augustus tot 16 oktober 2020
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 Listen to the Lamb!

-

-

Je assisteert de Productie Manager bij de uitwerking van de scenario’s voor de concerten en events.
Je treedt in contact met de diverse partners en leveranciers van het Festival, alsook de Gentse cultuurhuizen.
Je bent verantwoordelijk voor de logistieke planning van het Festival: het transport en beheer van gehuurd materiaal.
Je werkt samen met de Productie Manager een volledige planning van locaties en concerten uit.
Je stelt de planning en briefings voor jobstudenten van de logistieke ploeg op en stuurt deze medewerkers ook aan.

Je bent op zoek naar een eerste of nieuwe werkervaring.
Je bent dynamisch, georganiseerd, zelfstandig, sociaalvaardig en ondernemend.
Je werkt nauwkeurig, planmatig en bent zeer flexibel in het combineren van verschillende taken.
Je kan snel probleemoplossend redeneren en streeft naar verbetering en een efficiënte werking.
Je hebt een leidinggevende persoonlijkheid.
Je bent flexibel en bereid tot lange werkdagen en weekendwerk in aanloop naar en tijdens het Festival.
Je bent minimum 20 jaar.
In bent in het bezit van een rijbewijs B en je vindt vlot de weg in verschillende steden zoals Gent en Brussel.
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. Het is van belang dat je de volledige festivalperiode (19/09 tot 3/10 inclusief weekenddagen) beschikbaar bent.
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:
 € 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 Heleen Schepens - vacature@festival.be
met vermelding ‘Vacature Assistent Productie’ in het onderwerp voor maandag 13 juli 2020.

