
STAGE 
PRODUCTIE- / 

COMMUNICATIEMEDEWERKER

Beste ervaringzoeker,

Festival van Vlaanderen Mechelen-Kempen organiseert tweemaal per jaar een festival, namelijk 
het voorjaarsfestival LUNALIA in Mechelen en het najaarsfestival MUSICA DIVINA doorheen de 
Antwerpse Kempen. Tijdens jouw stage werk je voornamelijk mee aan het hippe LUNALIA en krijg 
je de verantwoordelijkheid om enkel concerten zelf te organiseren.

Hier krijg je al een voorproefje van hoe onze Lift Off in 2022 er uit zag: 
https://youtu.be/1dz4_NJeQLM

We zijn een klein maar fijn team met onze hoofdzetel in Mechelen-Centrum aan de Sint-Rom-
boutskathedraal, dicht bij onze nauwe partners zoals Cultuurcentrum Mechelen en Kunstencen-
trum Nona.

Wij bieden onszelf graag aan als stageplaats voor studenten die een stage willen lopen binnen de 
eventsector en graag een manusje-van-alles willen worden. Je kan bij ons stage lopen als produc-
tie medewerker en/of communicatie medewerker. In totaal hebben wij 3 plaatsen vrij op ons 
kantoor die gelijktijdig kunnen worden opgevuld. Je kan dus zeker met je partner-in-crime bij ons 
terecht.

Wat leer je bij ons bij?

Volgende opdrachten kunnen tot het takenpakket van de stagiaire behoren, maar de taken zijn 
niet gelimiteerd tot deze lijst.

o Coördineren en zoeken van vrijwilligers
o Pre- & Post- productie van concerten
o Aanspreekpunt van artiesten & technici
o Regelen van catering, accommodaties en transport
o Helpen bij de publiekswerking
o Sociale media en website onderhouden en meewerken aan de huisstijl
o Creatieve opvulling bedenken voor concerten en video-opnames

Welk profiel past het beste bij ons team?

o Enthousiast en neemt graag verantwoordelijkheid
o Kan goed zelfstandig werken maar helpt ook graag het team waar nodig
o Omgaan met stress en snelle deadlines is geen probleem
o Kan knopen doorhakken en denkt oplossingsgericht
o Een talenknobbel hebben is een groot pluspunt (NL, ENG, FR)
o Een rijbewijs B hebben is ook een pluspunt, maar geen must.

Wat bieden wij aan?

o Je leert veel bij en doet veel op korte tijd
o Je hoeft geen koffie voor ons te halen, dat doen we zelf wel
o Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald
o Flexibele werkuren met enkele thuiswerkdagen in onderling overleg met het team
o Je maakt voor altijd deel uit van een warm hecht team dat graag dessertjes eet

Zie je bovenstaande stage wel zitten? Aarzel dan niet om ons te contacteren!
Stuur je CV en een motiverende brief/mail door naar sara.s@festival .be
En wie weet nodigen we jeuit voor een leuk gesprek en een lekkere kop koffie.


