
tg STAN zoekt pers-en communicatiemedewerker

Toneelspelersgezelschap STAN is het theatercollectief rond Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver en Frank Vercruyssen gebaseerd in Antwerpen.
STAN - Stop Thinking About Names - staat voor acteursgericht, ondogmatisch,
eigengereid en maatschappijkritisch theater met de focus op tekst, van klassiek
repertoire tot werk van hedendaagse auteurs. De afgelopen 30 jaar maakte STAN
meer dan 125 producties en speelde wereldwijd in meer dan 300 theaters.

www.stan.be

Taakomschrijving

- Je stelt per theaterseizoen de communicatieplannen op
- Je bent het aanspreekpunt voor theaters, pers, publiek, fotografen, scholen,

grafisch vormgevers…
- Je beheert de drietalige website: je houdt de website up-to-date en vult hem aan

met nieuwsberichten, recensies, trailers, scènebeelden en nieuwe voorstellingen
- Je zorgt voor een duidelijke online aanwezigheid op sociale media
- Je voorziet theaters van het nodige promotiemateriaal (tekst, beeld, affiches,

flyers)
- Je werkt nauw samen met de grafisch vormgever en drukker (voor postkaarten,

affiches, seizoenskalenders, advertenties)
- Je houdt contact met fotografen voor scènefoto’s en schakelt cameraploegen in

voor audiovisuele opnames of trailers
- Je staat in voor de promotie van de voorstellingen en je bedenkt samen met de

communicatieverantwoordelijke van de theaters acties om de publieksopkomst
te stimuleren (nieuwsbrieven, sociale media, advertenties, het aanschrijven van
bepaalde doelgroepen)

- Je staat in voor het bedenken en uitvoeren van de doelgroepenwerking (je bouwt
een netwerk met scholen uit, organiseert inleidingen of nagesprekken, …)

- Als persverantwoordelijke ben je de eerste contactpersoon voor persrelaties. Je
bouwt het persnetwerk (in binnen- en buitenland) verder uit, je schrijft
persberichten en genereert de nodige persaandacht

- Je bent verantwoordelijk voor de archivering van speelteksten en beeldmateriaal

Profiel

- Je hebt ervaring in een communicatieve functie, bij voorkeur in de culturele
sector, met minimum 2 jaar werkervaring

- Je bent contactvaardig, beschikt over een vlotte pen en je hebt gevoel voor
organisatie

- Je hebt affiniteit met de podiumkunsten
- Je beschikt over een actieve kennis van Nederlands, Frans en Engels
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken

Aanbod



- Een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een collectief met 8 vaste
medewerkers
- ⅘ contract voor onbepaalde duur
- Verloning volgens PC 304, barema A, rekening houdend met relevante ervaring
- Fietsvergoeding of gratis woon-werkverkeer/openbaar vervoer
- Hospitalisatieverzekering

Solliciteren

Gelieve je motivatiebrief en CV aan Karel Vermeerbergen ( karel@stan.be) te richten.

Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Geschikte kandidaten zullen op korte termijn worden uitgenodigd, zonder een
deadline af te wachten.

STAN  selecteert op basis van kwaliteiten, vaardigheden en ervaring, ongeacht
leeftijd, gender, afkomst of beperking.


