KAAP zoekt een verantwoordelijke communicatie
Organisatie
KAAP is een jong Vlaams kunstencentrum in Brugge en Oostende dat via duurzame
kunsttrajecten inzet op twee steden. Met een vernieuwde, gelaagde artistieke werking en
een programma dat bestaat uit woord, beeld en klank wil KAAP bruggen slaan,
verwonderen, inspireren en samenbrengen.
www.kaap.be
Functie
KAAP is het eerste kunstencentrum van België dat werkzaam is over twee steden met twee
heel verschillende stedelijke identiteiten. Kaap is het kunstencentrum van de toekomst. We
zoeken iemand die onze visie mee uitbouwt en op maat hiervan een communicatiestrategie
uitwerkt, plant en opvolgt. Een vernieuw(en)de manier van communiceren die de identiteit
en diversiteit van de werking uitdraagt.
KAAP is een horizontale organisatie. De communicatieverantwoordelijke komt dus niet
enkel terecht in een klein communicatieteam, maar staat ook in nauw contact met de
verantwoordelijke publiekswerking en de programmatoren.
Concreet verwachten we:
- uitwerken, plannen, opvolgen en uitvoeren van de communicatiestrategie
- beheren van het communicatiebudget
- coördinatie van de nationale en internationale communicatie
- vernieuwende concepten uitdenken om een divers publiek te bereiken
- redactie, eindredactie, publicatie van teksten
- opvolgen van de samenwerking met externe partners zoals vormgevers, drukkers,
distributeurs,…
- onderhouden van contacten met professionelen in de sector en de media
Profiel
- Je bent enthousiast en hebt zin om je in een nieuw avontuur vast te bijten
- Je hebt affiniteit met de kunstensector.
- Je hebt een duidelijke visie over eigentijds en gericht communiceren
- Je bent thuis in digitale media en storytelling
- Je bent meertalig (Engels, Frans), contactvaardig en organisatorisch sterk
- Je beschikt over een vlotte pen
- Je kan werken met courante softwarepakketten (MS Office) en sociale media. IT-interesse
(database, website) is een pluspunt.
- Je bent stressbestendig en bent beschikbaar om occasioneel 's avonds of in het weekend
te werken.
- Ervaring in een communicatiefunctie is mooi meegenomen, maar is geen vereiste

Aanbod
- Een dynamische en uitdagende job in een kunstencentrum in volle opbouw
- Een voltijds contract voor onbepaalde duur
- Startdatum: te bespreken (liefst zo snel mogelijk)
- Verloning volgens anciënniteit en volgens de barema’s van PC 304
- Flexibele werkuren en een ruime vakantieregeling volgens cao van PC 304
- Extralegale voordelen: gsm-abonnement, vergoeding kosten openbaar vervoer,
maaltijdcheques.
Interesse?
Mail je cv en motivatiebrief naar Rolf Quaghebeur, directeur van KAAP:
rolf.quaghebeur@kaap.be
Doe dit voor zondag 28 april 2019

