
Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas zijn op zoek naar een 
 
 
Verantwoordelijke communicatie 
 
Over de functie 
 
Opstellen en coördineren van het communicatiebeleid van Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker 
 
- Het bepalen van een mediastrategie voor de verschillende artistieke projecten 
 
- Opbouwen, uitbouwen en onderhouden van de internationale persrelaties (onderhouden van 
contacten, redactie van persberichten en persdossiers, organisatie van perscampagnes en persontmoetingen, 
coördinatie van interviews, monitoring van de persreacties) 
 
- Coördinatie en stroomlijning van de communicatie met nationale en internationale organisatoren, 
publiek en beleidsinstanties (planning, samenstelling en redactie van brochures, nieuwsbrieven, affiches, flyers, 
advertenties etc) 
 
- Coördinatie van social media 
 
- Onderhoud en redactie website 
 
- Publicatiebeleid: opvolging van nationale en internationale publicaties ivm Anne Teresa De 
Keersmaeker en Rosas, zowel publicaties door derden als uitgaven in eigen beheer 
 
- Coördinatie van de aanmaak van foto’s en filmmateriaal (coördinatie van captaties van voorstellingen, 
montages van trailers, coördinatie van fotosessies, selectie van fotomateriaal) 
 
- Coördinatie van de aanmaak van gespecialiseerd drietalig tekstmateriaal omtrent de 
dansvoorstellingen (contact met dramaturgen, vertalers, eindredacteurs) 
 
- Archivering, digitalisering en ontsluiting van pers-, beeld- en drukwerkarchief. 
 
Je profiel 
 
- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels. 
- Je hebt affiniteit met het artistiek programma van Rosas en de culturele sector. 
- Je bent communicatief en diplomatisch in aanpak en overleg. 
- Je kan overweg met courante software. 
- Je hebt oog voor vormgeving. 
- Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.  
 
Rosas biedt 
 
Een gevarieerde job in een boeiende werkomgeving. Een voltijds contract van onbepaalde duur. Verloning 
volgens de CAO Podiumkunsten, aangevuld met 13e maand/ eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering en de 
volledige vergoeding van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.  
 
 
Solliciteren 
 
Stuur voor 02/07/2021  je sollicitatiebrief en cv naar luk.vandenbosch@rosas.be.  
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