
 

 

Theater ANTIGONE zoekt: 

MEDEWERKER COMMUNICATIE & SPREIDING  

 

ORGANISATIE: 

ANTIGONE is een theaterhuis dat zich met een uitgesproken no-nonsense 

aanpak richt op de productie van theatervoorstellingen. Daarbij wordt telkens 

opnieuw gezocht naar een symbiose tussen leesbaarheid en toegankelijkheid 

enerzijds en maatschappelijke relevantie, artistieke scherpte en intellectuele 

uitdaging anderzijds. Het gezelschap levert actief inspanningen om zo veel 

mogelijk mensen uit diverse sociale achtergronden en/of leeftijdsgroepen bij 

haar werking te betrekken. 

Theater ANTIGONE is gevestigd in een industrieel pand in de Kortrijkse 

binnenstad en toert met de voorstellingen in heel Vlaanderen en daarbuiten. 

 

FUNCTIE: 

Als “medewerker communicatie en spreiding” sta je in voor de opmaak en 

verspreiding van het nodige communicatiemateriaal in functie van een 

kwalitatief communicatiebeleid en een actieve publiekswerving van Theater 

Antigone. 

Daarnaast werk je aan een actieve spreiding van de voorstellingen in zowel 

binnen- als buitenland. 

Je werkt nauw  samen met de verantwoordelijke communicatie, de artistieke en 

zakelijke leiding. 

 

TAKENPAKKET 

 

communiceren naar verschillende doelgroepen via onder meer: 

- offline en online communicatie (website, nieuwsbrief, advertenties, social 
media, blog/vlogberichtgeving, enz..)  
- uitbouw van een netwerk van influencers en ambassadeurs 
- een sterke doelgerichte grafische vormgeving  
 



 

 

In functie hiervan heb je voeling met grafisch werk (opmaak, technische 
vereisten, aanlevering..), fotografie (basiskennis van beeldverwerking) en video  
(bewerking via gsm, uploaden, enz..) zodat je zelf content kan creëren en 
freelancers mee opvolgen. 
Goede kennis van Mailchimp, Google Drive, Photoshop en Indesign is 
aanbevolen. 
 

Zorgen voor regelmatige aandacht in de pers  

 

- actief contact onderhouden met diverse media 

- opmaken van persberichten 

- organiseren van persconferenties of ontmoetingen in functie van projecten 

 

Verder bouwen aan een professioneel publieksonthaal en publiekswerving 

- updaten en mee implementeren van het ticketingsysteem 
- updaten van het publieksbestand 
- verder bouwen aan een kwalitatief onthaal van alle publieksgroepen 
- data-analyse om het communicatiebeleid te verbeteren en bij te sturen 
 
Voortdurende opvolging en uitwerking van de eigen communicatiestijl: 

 

- contacten onderhouden met vormgevers en fotografen in functie van de 

visuele identiteit van het huis en de verschillende producties en projecten 

- ideeën en initiatieven lanceren – telkens in overleg met artistieke en zakelijke 

leiding – om de communicatie en huisstijl levendig en hedendaags te houden 

 

Organisatie van spreiding van de voorstellingen 

 

- opmaak van de verkoopsbrochure met het seizoensaanbod 
- doelgerichte acties bedenken en uitvoeren met het oog op een zo breed 
mogelijke spreiding van de voorstellingen 
- bijhouden en updaten van de toerplanning van Theater Antigone 
- contacten onderhouden met en agenda’s opvolgen van artistieke en technisch-
artistieke medewerkers in functie van de spreiding 
- netwerk van programmatoren onderhouden en verder uitbouwen  
 



 

 

 

PROFIEL KANDIDAAT: 

- Je hebt een hart voor de kunsten 
- Je weet van aanpakken en bent een teamspeler met zin voor initiatief 
- Je beschikt over een vlotte, creatieve pen voor online en offline 
communicatietools  
- Je bent gebeten door nieuwe media en goed op de hoogte van de do’s-and-
dont’s inzake advertenties en promotie-acties  
- Je bent een geboren netwerker 
- Je werkt planmatig, proactief, creatief en stressbestendig 
- Je hebt een goede kennis van het hedendaagse podiumlandschap 
- Je bent meertalig en hebt een uitstekende taalbeheersing 
- Je hebt ervaring met het benaderen van specifieke en diverse doelgroepen  
- Je bent open-minded en flexibel 
- Je hebt een relevant diploma en/of ervaring in een gelijkaardige functie 
- Je bent bereid tot regelmatig weekend- en avondwerk  
- Het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer is een voordeel 

AANBOD 

- Voltijds contract onbepaalde duur, verloning volgens barema’s PC 304 

- Een dynamische werkomgeving met ruime  

-Theater Antigone hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen. 
Motivatie en kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische 
afkomst, handicap of nationaliteit. 

 

WIJZE VAN SOLLICITEREN 

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 30 september 
2020 naar nele@antigone.be met vermelding “vacature – communicatie & 
spreiding”. 

 


