
Kunstencentrum Voo?uit zoekt (m/v/x)

communicatiemedewerker
social media & online content

(38u)

Voo?uit is een Vlaamse kunstinstelling en opereert als een centraal platform in een rijk
netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. Geïnspireerd door een turbulente
wereld en een kunstensector in beweging, met een hedendaagse blik op de toekomst,
versterkt Voo?uit de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale
gemeenschap. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor
ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen verder op een
verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement. Voo?uit is een ontmoetingsplek
waar openheid heerst naar kennisdeling en logische, maar evengoed atypische
partnerships.

Het team communicatie zoekt versterking voor online communicatie en redactie.

Takenpakket:

● Voo?uit heeft een heel breed en gedifferentieerd programma (Nothing for everyone,
something for everybody) en organiseert hiervoor gerichte campagnes naar
verschillende doelgroepen. Social media zijn daarin een onmisbare schakel. Je bent
vertrouwd met de principes van digitale marketing en adverteren. Je bent
verantwoordelijk voor het beheer van de social media.

● Je bent het aanspreekpunt voor programmatoren en vertaalt de boodschappen naar
heldere en visueel aantrekkelijke content (ook video) voor de diverse social
communicatieplatformen (Facebook, Instagram, Vimeo, Linkedin …) waardoor je erin
slaagt het artistieke programma van Voo?uit dichter bij het publiek te brengen.

● Je bent creatief in het bedenken van passende concepten.
● Je bent verantwoordelijk voor de eindredactie van alle content.



● Je stelt voor elke boodschap de beste online mediamix samen, om zo maximaal de
verschillende doelgroepen te bereiken.

● Je stimuleert de online community van Voo?uit tot interactie en onderhoudt de
dialoog.

● Je tracht via Google Analytics de impact van de eigen online communicatie op te
volgen en optimaliseert waar nodig.

● Je volgt enkele digitale en niet-digitale projecten op (bv. communicatie cafe).
● Je maakt deel uit van de werkgroep digitale Voo?uit.
● Je verzorgt als single point of contact (spoc) de online communicatie van Minard

Profiel

● Je bent een ‘krak’ in online media en -communicatie.
● Je bent een digital native en bent als eerste op de hoogte van de nieuwe trends en

platformen waar Voo?uit aanwezig moet zijn.
● Je hebt ook ervaring met content creatie en eindredactie. Je zorgt voor heldere

teksten in correct Nederlands.
● Je hebt een opleiding marketing en/of communicatiemanagement gevolgd of kan

terugvallen op relevante ervaring. Technische kennis is een must.
● Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een communicatiefunctie
● Je bent vlot tweetalig (Nederlands/Engels).
● Je vindt snel je weg in de Google-omgeving waarin wij werken.
● Je hebt een basiskennis in SEO en bent niet bang van HTML.
● Je hebt een basiskennis van analysetools als Google Analytics.
● Je hebt Adobe programma’s als Photoshop en Adobe creative Cloud onder de knie.
● Je bent authentiek, empathisch en met een uitgesproken interesse in het artistieke

programma en het sociale en ecologische engagement van Voo?uit.
● Je bent hands-on, stressbestendig, respecteert deadlines en kunt verschillende

interne visies over de content verenigen.
● Je voelt de geëngageerde en verbindende ‘tone of voice’ van Voo?uit en je kunt die

ook zelf hanteren in je communicatie.

Wij bieden
● Een voltijds contract van onbepaalde duur
● Een afwisselende job in een dynamische, culturele omgeving met fijne collega’s.
● Een open werksfeer met ruimte voor initiatief.
● Een flexibele en duurzame context met aandacht voor het nieuwe werken.
● Verloning volgens PC 304 - podiumkunsten
● Een pakket aan extralegale voordelen

Hoe reageren?
Stel jezelf kort voor en mail je CV ten laatste tegen 29/09/2021 naar:
vacature_socialmediaenonlinecontent@vooruit.be

mailto:vacature_socialmediaenonlinecontent@vooruit.be


Voor extra informatie kan je terecht bij Niké van Os: nike.vanos@vooruit.be
De gesprekken vinden plaats in de week van 4 oktober 2021.

Kunstencentrum Voo?uit is een organisatie die belang hecht aan inclusiviteit. Aarzel niet om
te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine,
leeftijd of functiebeperking.

mailto:Nike.vanos@vooruit.be

