VACATURE 26.06.2018

Het nieuwstedelijk zoekt
een medewerker communicatie met grafisch talent
(startersjob/halftijds)

Het nieuwstedelijk maakt theater, tekst, muziek, audio en debat en is het
stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run theaterhuis
dat mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. We vertellen
verhalen over het leven hier en nu. We geven er klank aan en gaan er over in
gesprek. Vanuit de stad richten we ons op de rest van de wereld. De
artistieke kern van Het nieuwstedelijk bestaat uit Christophe Aussems, Stijn
Devillé, Els Theunis, Sara Vertongen en Adriaan Van Aken. Jaarlijks vervoegt
een ‘jonge maker’ het huis. Om ons communicatieteam te versterken zoeken we
een halftijds medewerker communicatie met grafisch talent (m/v/x)
Jouw taken

-

Je voert het communicatieplan uit en bewaakt deadlines.

-

Je ondersteunt de communicatieverantwoordelijke op grafisch en
logistiek vlak.
Je maakt ontwerpen voor print en online en volgt hierbij de
huisstijlregels.

-

Je updatet website en social media.
Je volgt contacten met vormgevers/fotografen/websitebouwers/drukkers
op.

Samen met de communicatieverantwoordelijke ontwikkel je
publiekswervingsacties en voert die uit.

Jij

-

hebt gevoel voor taal en kan korte teksten schrijven
kunt zelfstandig werken en neemt initiatief

-

speelt met indesign en photoshop
werkt vlot met social media en verschillende CMS systemen
kan er als starter dadelijk in vliegen en bent beschikbaar vanaf
september

presteert onder druk en durft snel op de bal spelen
bent een gestructureerde planner, maar kan ook vlot inspelen op
onvoorziene omstandigheden

Daar zetten wij tegenover

-

aansluiting bij een enthousiast en flexibel team met een horizontale
werkstructuur. Je werkt in het kantoor van Het nieuwstedelijk in OPEK
Leuven, of mobiel in Hasselt en Genk.

-

de kans om ervaring op te doen in een dynamische sector. Werktijden in
onderling overleg af te spreken.

-

een halftijds bediendencontract van onbepaalde duur op niveau C+
volgens de cao’s van paritair comité 304.
je start op 3 september 2018.

-

Interesse?
Stuur je kandidatuur (motivatiebrief, cv en portfolio) voor 1 augustus naar
vacature@nieuwstedelijk.be

Het nieuwstedelijk hecht veel belang aan diversiteit op de werkvloer. Je
wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je
geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap.
Indien je geselecteerd wordt, nodigen we je
17 augustus.

uit voor een gesprek op 16 of

