
 
 

 
Gent Festival van Vlaanderen zoekt een  

Public Relations Manager (m/v) 
voor voltijdse tewerkstelling 

 
 
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. 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 en verder te bouwen aan de ambitieuze toekomst van Gent Festival?  
 
 

TAKENPAKKET 
Als Public Relations Manager werk je in tandem met de directeur en de assistent PR.  

 Je leidt de afdeling Public Relations (sponsoring, hospitality, gastendienst, publiekswerking,…). In dit verband 
stuur je de assistent PR aan maar ook tijdelijke medewerkers die het team doorheen het jaar versterken.  

 Je bent verantwoordelijk voor het aanhouden en uitbreiden van de klantenportfolio. De samenwerkingen die 
er al bestaan koester je, maar je boort ook actief nieuwe markten aan. 

 Je bouwt een sterk netwerk uit door aanwezig te zijn bij bedrijven en op netwerkevents. Er wordt van 
jou daarin een pro-actieve houding verwacht.  

 Tijdens het Festival werk je een feilloze productie uit opdat de hospitality & de VIP-beleving onvergetelijk zijn 
voor het publiek. 

 Je bent eveneens verantwoordelijk voor de interne en externe B2B-communicatie. 
 
 

PROFIEL 
 Je hebt jarenlange relevante ervaring binnen een commerciële functie; ervaring in sponsoring en klantenevents 

is een plus. 
 Je beschikt over een netwerk binnen de bedrijfswereld. 
 Je bent een geboren netwerker en weet opportuniteiten in resultaten om te zetten. 
 Je hebt een passie voor cultuur en muziek en kan er op niveau over meepraten. 
 Je bent commercieel, gedreven, flexibel en neemt initiatief.  
 Je bent resultaatgericht en komt tot creatieve oplossingen. Je kan een event tot in de details afwerken. 
 Je bent vlot drietalig. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
 

AANBOD 
Het team van Gent Festival bestaat uit tien medewerkers die het hele jaar werken aan de realisatie van het Festival.   
Wij bieden:  

 Een voltijds contracttype met tewerkstelling in vast dienstverband. 
 Zeer gevarieerd takenpakket met eigen verantwoordelijkheden. 
 Een jonge, innovatieve en dynamische omgeving met groot engagement waar geen dag dezelfde is. 
 Marktconforme verloning aangevuld met velerlei voordelen. 
 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 Veerle Simoens via veerle@festival.be vóór 6 december 2019.  


