
 
 

 

 

 

Medewerker online en allround 
communicatie Klarafestival 2017 (M/V) 

BIO contract of stage 

  
 
Organisatie 
Het Festival van Vlaanderen Brussel organiseert jaarlijks enkele 
muzikale evenementen. Het hoogtepunt is het Klarafestival, dat 
volgend jaar zal lopen van 09 maart tot en met 24 maart 2017. Op het 
programma vind je naast het klassieke repertoire ook meer 
hedendaagse muziek en muziektheater.  
 
Functie 
Als medewerker online communicatie maak je deel uit van het 
marketing-communicatieteam in aanloop naar het Klarafestival en ben 
je medeverantwoordelijk voor de uitwerking ervan. Je onderhoudt het 
contact met producenten, met interne en externe klanten, werkt 
samen met verschillende Brusselse culturele huizen zoals Bozar en 
Flagey. 
Verder ben je inzetbaar binnen het communicatieteam op andere 
taken zoals visibiliteit, planning, projecten, enz... 
 
Deze functie kan in het kader van een BIO contract of een stage  
Je bent beschikbaar van 01/09/2016 tot 31/03/2017 (het werk houdt 
tijdens de festivalperiode ook avond- en weekendwerk in). 
  
Takenpakket 

- Creatie van een online en social media communicatie plan  
- Aanpassen/creatie van de website Klarafestival.be ifv de 

noden  
- Inputten newsletters en de website in 3-talen 
- Eventuele andere ad hoc online communicatie uitwerken 
- Inspringen waar nodig; als teamlid ben je ook inzetbaar op 

andere marketing en communicatietaken zoals visibilteit, 
logistiek, projecten, …. 



 

 

 

Profiel 
- Bachelor-of Masterstudenten marketing of communicatie met 

interesse in muziek en cultuur 
- Zeer goede kennis van online communicatie en social media 
- In staat zijn om online een algemeen strategisch en 

marketingplan op te stellen   
- Gestructureerd en nauwgezet 
- Grote zelfstandigheid en teamgeest 
- Stressbestendig zowel tijdens als buiten de festivalperiode 
- Geen negen-tot-vijf-mentaliteit 
- Hands-on-mentaliteit: praktisch ingesteld 
- Dynamisch en enthousiast 
- Affiniteit met klassieke muziek is een pluspunt 
- In bezit van een rijbewijs B 
- Vlot overweg met oa. MS Office, Drupal, Indesign, Photoshop, 

sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter... 
- Goede mondelinge & schriftelijke kennis van Nederlands, 

Frans en Engels 
  
Aanbod 

- BIO contract of stageplaats 
- Zelfstandigheid in je werk 
- Een multidisciplinaire ervaring in de culturele sector 
- Klein, divers en leuk team met een groot engagement 
- Vergoeding woon- en werkverkeer 
- Mogelijkheid tot het gratis bijwonen van concerten 
- Een multidisciplinaire ervaring in de culturele sector 
- Direct contact met culturele huizen en partners 

 
  
Interesse? 
Solliciteren vóór 15/08/2016. Stuur je CV en motivatiebrief naar ann-
katrien@klarafestival.be. 
  
 
 
 
 


