
 

 

 
 
VACATURE DRAMATURGIE/COMMUNICATIE (50%) 
Kunstenwerkplaats vzw (KWP) is een experimenteerruimte en ontwikkelingsplatform voor artistiek 
onderzoek, in de schoot van 2 gemeenschapscentra Pianofabriek en Elzenhof, in een netwerk 
van 22 Brusselse GC’s. 
 
KWP zet in op ontwikkeling met professioneel omkaderde residenties en productie-ondersteuning 
van eerste onderzoeken en nieuwe creaties. We ontwikkelen een meerjarige trajectondersteuning 
op maat voor een 15-tal kunstenaars/collectieven: van bij het eerste artistiek gesprek en de kennis-
makingsresidentie, over (niet-resultaatgericht) onderzoek en de realisatie van de eerste producties, 
tot het organiseren van de doorstroom naar grotere huizen en het opzetten van eigen structuren.  
www.kunstenwerkplaats.be 
 
Functieomschrijving 
Dramaturgie (50%)/ Communicatie (50%) 
- Je staat samen de artistieke coördinator in voor de inhoudelijke opvolging van de residenties 
- Je begeleidt jonge makers in het ontwikkelen van hun werk zowel op de vloer als in het vertalen 
ervan zowel naar teksten voor dossiers als promotie 
- Je volgt mee de ontwikkelingen bij de opleidingen en bij jonge makers en je volgt gerichte 
samenwerkingen 
- Vanuit deze artistiek-inhoudelijke opvolging, en in overleg met de kunstenaars ontwikkel je 
tekstmateriaal, promo-teksten, beeldmateriaal e.d. zowel voor communicatie naar voornamelijk 
professionals, partners maar ook publiek 
- Vanuit de artistiek-inhoudelijke praktijk ben je verantwoordelijk voor de website, nieuwsbrief, en 
contacten met de pers 
- Je onderhoudt de sociale media   
- Je coördineert de communicatieplanning en ontwikkelt nieuwe communicatie-initiatieven 
 
 
Profiel 
- Je hebt een grondige kennis van en grote liefde voor de kunsten in brede zin 
- Je hebt ervaring in het begeleiden van artistieke processen en beschikt daarbij over de nodige 
integriteit en fijngevoeligheid 
- Inclusie en diversiteit zijn een belangrijke focus in jouw praktijk 
- Je bent enthousiast en actiegericht, met veel zin om nieuwe ideeën uit te denken en te realiseren 
- Je bent thuis in Brussel en blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de stad 
- Je hebt een grote taalvaardigheid en beheerst het Nederlands uitstekend; een goede kennis van 
het Engels (en Frans) zijn een pluspunt 
- Je bent punctueel en georganiseerd in het uitvoeren van de communicatietaken 
- Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken, avond- en weekendwerk schrikt je niet af. 
 
 
Aanbod 
- Een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur 
- Een loon in functie van je kennis en ervaring volgens de CAO Podiumkunsten 
een uitdagende job met veel afwisseling en flexibele uren 
- Een fijne werkplek in een bruisende stad, in een huis met een missie 
- Extralegale voorwaarden: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-
werkverkeer 
- Opleidingsmogelijkheden via het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten 
 
Mail je CV en motivatiebrief tegen 30 november naar kunstenwerkplaats@pianofabriek.be. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats eind november/begin december 2022.  
 
KWP streeft ernaar de maatschappij waarin ze werkt zo goed mogelijk te weerspiegelen. Kandidaten worden 
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht gender, geloof, afkomst, handicap of leeftijd.  

https://kwp.brussels/
mailto:kunstenwerkplaats@pianofabriek.be

