ARTFORUM / URBAN WOORDEN zoekt een

VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE (M/V/X)
Artforum / Urban Woorden verzorgt een uitgebreid aanbod van artistieke workshops, trajecten en projecten
in Vlaanderen en Brussel. We werken voor jeugdhuizen en jeugddiensten, buurtwerkingen, cultuurcentra,
bibliotheken en scholen ...
De verschillende projecten zetten we op samen met een 50-tal freelance artiesten en een team van 10
vaste medewerkers.
Artforum / Urban Woorden woont in OPEK aan de Leuvense Vaartkom en timmert samen met de andere
huisgenoten aan een uniek cultuurhuis.

DE TAKEN
●
●
●
●
●
●

Je bent onze expert communicatie in huis
Je ontwikkelt de communicatiestrategie en je coördineert de uitvoering ervan, zowel op het niveau van
de organisatie (‘corporate’) als op het niveau van onze verschillende projecten
Je neemt een deel van de dagelijkse communicatietaken voor je rekening (drukwerk, content website en
sociale media, redactie van teksten, nieuwsbrieven … )
Je bouwt aan een netwerk van jongeren die mee voor content zorgen: (beginnende) vormgevers,
schrijvers, fotografen … Je coacht en omkadert hen.
In het voorjaar 2020 bouwen we aan een nieuwe vorm voor onze externe communicatie waarin je een
belangrijke rol opneemt
Daarnaast coördineer je het communicatieluik van het project Seniorenslam dat 3 jaar loopt vanaf
januari 2020. Hierin een ontwikkelen we een ‘blogsite’ die de deelnemers via foto, video en korte tekst
centraal stelt. We halen de mosterd daarvoor bij illustere voorbeelden als Humans of New York en Now
This News

Regelmatig is er overleg tijdens (team)vergaderingen.

PROFIEL
Je kan je vinden in de missie en visie van Artforum e
 n Urban Woorden
Je voelt je thuis in een kunsteducatieve organisatie die met en voor kinderen en jongeren werkt
Je hebt minstens een eerste ervaring als communicatiemedewerker achter de rug
je spreekt en schrijft vlot Nederlands
Je bent een krak in sociale media, weet wat werkt en houdt de vinger aan de pols bij nieuwe tendensen
Je hebt gevoel voor vormgeving en je werkt graag met software zoals Adobe Photoshop, Mailchimp,
Wordpress, …
● Je bent analytisch, oplossingsgericht en toont initiatief
● Je kan om met deadlines, je kan goed multitasken en je kan hoofd- en bijzaken onderscheiden
● Je bent bereid tot occasioneel avond- of weekendwerk
●
●
●
●
●
●

WIJ BIEDEN
● Een contract van onbepaalde duur 0,8 vte (met optie op een voltijdse betrekking), vanaf 1 januari 2020
● Een job met veel zelfstandigheid in een enthousiast team
● Een bijzondere werkplek in OPEK aan de Leuvense Vaartkom, waar de stad volop ontwikkelt

● Een loon volgens de barema’s van PC 329.01, woon-werkverkeer/fietsvergoeding en maaltijdcheques
(na 6 maanden)
● De mogelijkheid om mee te bouwen aan een organisatie in volle ontwikkeling

PROCEDURE
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie ten laatste op 13 november 2019 naar sollicitaties@artforum.be. Dat
kan in een getypte versie maar even goed in een andere vorm.
Na een selectie op CV en brief (of andere inzending) worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een
gesprek en een schriftelijke proef.
Met vragen over deze vacature kan je terecht bij Tomas Vogels, zakelijk coördinator op +32 16 24 66 24 of
tomas@artforum.be.

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT
Artforum / Urban Woorden draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel en willen in haar ploeg
de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. We selecteren op basis van vaardigheden en
persoonlijkheid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht diploma, gender, seksuele
oriëntatie, afkomst of beperking.

