
 
 

 
 

 
 
 
Het festival NEXT presenteert elk jaar in november 35 internationale theater- en dansproducties, goed voor zo’n 
70 voorstellingen in 15 steden in de Vlaams-Waals-Franse Eurometropool Lille Kortrijk-Tournai en Valenciennes. 
Vijf co-organiserende kunstenhuizen bundelen middelen en krachten in een scherpe selectie van topartiesten en 
vernieuwende kunstenaars uit het internationale podiumlandschap. 30 festivalbussen nemen de publieken op 
sleeptouw door de grensoverschrijdende regio. Workshops, participatieve projecten, uitwisselingsprogramma's 
en burgerprojecten zorgen elk jaar voor een versterkte betrokkenheid en inbreng van de lokale publieksgroepen 
en gemeenschappen in de Eurometropool. 
 
vzw NEXT (Kortrijk, BE) werft aan:  
 
PUBLIEKS- EN COMMUNICATIEMEDEWERKER (M/V/X) 
voltijds, bepaalde duur: 23 juni 2021 - 10 december 2021 (2 tot 4 weken verlof in juli/aug) 
 
Jouw functie: 
 
In nauwe samenwerking met de Kortrijkse partners van NEXT - kunstencentrum BUDA en Schouwburg Kortrijk -  
neem je het voortouw in 2 opdrachten: 
 
* Als publiekswerker maak je uiteenlopende doelgroepen warm voor de theater- en dansvoorstellingen en 
workshops in het festival. Je staat in voor de planning en realisatie van de publieksacties. Je zoekt mee naar 
deelnemers voor en ondersteunt de voorbereiding van participatieve projecten en het jongerentraject 
teeNEXTers. Daarnaast ondersteun je de (digitale) communicatie, verzorg je de newsletters van het festival en 
draag je bij aan social media en website. 
 
* Je staat in voor de opmaak, coördinatie en opvolging van het draaiboek van NEXT in Kortrijk. Het draaiboek 
bevat de details rond publieksonthaal voor de voorstellingen en voor de bussen naar de partnersteden in 
Wallonië en Frankrijk.  
 
Jouw profiel: 

Je hebt een sterke interesse in theater en dans en in de werking van een (grensoverschrijdend) kunstenfestival.  
Je werkt graag zelfstandig, maar evengoed in groep. 
Je neemt zelf initiatief en garandeert een nauwe opvolging en rapportering. 
Avond- en weekendwerk zijn voor jou geen probleem.  
Je bent communicatief vaardig, stressbestendig, collegiaal en flexibel.  
Je hebt voldoende kennis van Frans om vlot een mondeling en schriftelijk gesprek te kunnen voeren.  
Je hebt een rijbewijs B.  

Voor NEXT festival zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, 
afkomst, leeftijd of handicap. 

Wij bieden:  

Uitdagende en afwisselende opdracht binnen een grensoverschrijdend kunstenfestival.  
Voltijds contract van bepaalde duur. 
Loon volgens CAO podiumkunsten, PC 304 of studentencontract. 
 
Interesse? 

Mail je sollicitatiebrief en cv vóór vrijdag 18 juni 2021 naar benoit.geers@nextfestival.eu . 
Info: www.nextfestival.eu 


