Filem’On is een jaarlijks 11-daags participatief filmfestival voor het jong publiek in
Brussel met een decentralisatie in Gent. Doorheen het jaar reist Filem’On ook rond met
de beste films van het festival en organiseren we participatieve voortrajecten.

VACATURE: MEDEWERKER COMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERKING

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je werkt aan de marketing en communicatie van het festival en doet de publiekswerking met
bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen (scholen, verenigingen, families én
professionals).

TAKENPAKKET
- Je hebt veelvuldige contacten met scholen en verenigingen over/voor deelname aan het festival
en de participatieve voortrajecten.
- Je produceert creatieve en aantrekkelijke content op sociale media om de diverse doelgroepen
te bereiken.
- Je volgt netwerkmomenten op in de sector en in Brussel.
- Je volgt de opmaak, uitvoering en verdeling op van de promotiematerialen en werkt samen met
de grafische vormgever.
- Je verstuurt regelmatig nieuwsbrieven naar diverse doelgroepen en houdt de website up-to date.
- Je werkt samen met de persverantwoordelijke van het festival.
- Je ontwikkelt nieuwe communicatiestrategieën en gaat op zoek naar nieuwe partners.

PROFIEL
- Je kan mensen en organisaties warm maken, je bent gedreven in wat je doet.
- Je bent redactioneel sterk (in drie talen : NL/FR/EN) en kan creatieve content produceren,
rekening houdend met de huisstijl van Filem’On.
- Je kan vlot omgaan met sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn.
- Je hebt contact met de Brussels jeugd, het onderwijs en/of het culturele netwerk.
- Je kan zelfstandig werken en bent flexibel.

- Je hebt feeling met film in het bijzonder met kinderfilm.
- Je hebt oog voor deadlines en bent stressbestendig.
- Je hebt goede kennis van software zoals mailchimp, wordpress, google drive (google forms) en
dropbox.
- Je hebt een diploma hoger onderwijs en/of beschikt over aantoonbare ervaring in een
vergelijkbare functie.
- Je hebt een rijbewijs B.

WAT BIEDEN WIJ AAN?
- Een boeiende job aan in een enthousiast team met veel ambitie.
- ⅗ contract van bepaalde duur (tot 31 december 2022). Bij een duurzaam engagement is
uitbreiding/verlenging daarna mogelijk.
- Een verloning in loonbarema B van PC 304.
- Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
- Collectief/hoofd verlof in de maand december-januari.
- Woon- en werkverkeervergoeding en/of een fietsvergoeding.

SOLLICITATIE
Reageren voor 8 januari met uw motivatiebrief en CV naar vzwfilemon@gmail.com
Schriftelijke opdracht in de week van 17 januari
Sollicitatiegesprek in de week van 24 januari
Start contract 7 februari

