
	
	
	

 

BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA VZW 
FLAGEYPLEIN 18 

1050 BRUSSELS (BELGIUM) 
TEL. +32 (0) 15 559 137 

INFO@BRUSSELSJAZZORCHESTRA.COM 

	

WWW.BRUSSELSJAZZORCHESTRA.COM 
	

Taakinhoud Verantwoordelijke Pers en Communicatie (m/v/x) – ½ fte 
 

Brussels Jazz Orchestra vzw zoekt voor zijn kantoor te Mechelen een halftijds verantwoordelijke pers en communicatie (m/v). 
 
Brussels Jazz Orchestra vzw is een professionele organisatie die de artistieke en pedagogische activiteiten van het Brussels Jazz Orchestra 
(BJO) ondersteunt.  BJO vzw realiseert ondermeer een 40 –tal concerten in binnen- en buitenland, educatieve projecten en een CD 
productie per jaar.  
 
Het kantoor is gelegen in Mechelen centrum. 
 
Momenteel is de vzw op zoek naar een halftijdse (19u/week) gemotiveerde verantwoordelijke pers en communicatie. 
 
Functieinhoud: 

• Pers:  
○ Up-to-date houden en aanvullen van de (inter)nationale persdatabase & -contacten 
○ Redactie, versturen en opvolging van persberichten 
○ Onderhouden van persrelaties 
○ Personthaal (concerten, interviews) 
○ Persarchief beheren 

• Communicatie 
o Redactie nieuwsbrief, website en sociale media 
o Redactie van projectteksten 
o Redactie filantropische- en sponsordossiers 
o Communicatieplannen uitwerken i.f.v. nieuwe releases, concertproducties, concertpremières e.a.  
o Coördinatie van communicatie met klanten 
o Coördinatie van drukwerk (grafische vormgevers, vertalers, fotografen, …) 
o Coördinatie van vriendenwerking 
o Bewaken van de huisstijl, zowel intern als extern 
o Strategie m.b.t. streamingplatformen, social media, … uitwerken 

 
De verantwoordelijke rapporteert aan de zakelijk leider. 
 
Functievereisten: 

• Vlotte pen in NL en goede kennis van Frans en Engels 
• Bij voorkeur 2 tot 5 jaar ervaring 
• Interesse in cultuur/muziek/jazz 
• Computervaardig:  

o Office pakket (Outlook/Word/Excel/Powerpoint) 
o Adobe Photoshop (basis), Acrobat, Indesign (basis) 
o Mailchimp 
o Interesse voor video – kennis van videomontagesoftware 

• Snelle leercurve m.b.t. gebruik van nieuwe software/webapplicaties 
• Feeling voor grafische vormgeving 
• Diploma: minimum bachelor communicatiebeheer  

 
Verder verwachten wij dat de kandidaat: 

• Bewust voor een ½ FTE kiest 
• Stipt en punctueel is 
• Ondernemend is 
• Loyaal is 
• Openstaat voor sporadisch avond- en weekendwerk 
• Zelfstandig kan werken 
• Kan functioneren in een klein, veelzijdig team 
• Bij voorkeur op 26/08/19 in dienst kan treden 

 
Wij bieden: 

o Werken in een groeiende en boeiende internationale, culturele omgeving 
o Halftijds werkschema (bij voorkeur maandag – dinsdag – donderdag) 
o Jaarcontract met optie tot verlenging 
o Boeiende kantooromgeving die makkelijk bereikbaar is (Ondernemershuis Mechelen)  
o Verloning: CAO barema PC 304  

Gelieve voor 09/06/19 je motivatie en c.v. te mailen naar: koen@brusselsjazzorchestra.com  


