Departement Onderwijs, Cultuur en Sport
Dienst Cultuur

Beschrijving van de organisatie:
De missie van de Dienst Cultuur van de Gemeente Elsene is het bevorderen van de cultuurbeleving bij
burgers en het richt zich daarbij op zowel een bestaand als een nieuw publiek. Deze missie wordt
uitgevoerd via een eigen programmatie, maar eveneens via partnerschappen met andere
(socio)culturele actoren door het stimuleren van uitwisselingen tussen culturele instellingen en
gemeentelijke diensten. De dienst Cultuur beschikt over enkele locaties, waaronder theaters en
tentoonstellingsruimtes, en gebruikt ook de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat cultuur een zo
breed mogelijk publiek bereikt.
Omschrijving van de stage:
In het kader van architecturale projecten of toewijzingen van stedenbouwkundige opdrachten heeft de
gemeente Elsene besloten om kunstenaarsateliers op te richten. In totaal zouden een twintigtal ateliers
de komende jaren een heus netwerk van ruimtes moeten vormen die gewijd zijn aan artistieke creatie.
De eerste ateliers zullen in de herfst van 2020 aan jonge beeldende kunstenaars worden toegekend.
Deze werkplekken liggen verspreid over het hele grondgebied van de gemeente. Een reflectie over hun
visuele identiteit is noodzakelijk om hun samenhang te verzekeren.
Takenpakket:
In samenwerking met de projectleider « kunstenaarsateliers » en de communicatieverantwoordelijke
van de Dienst Cultuur zal je de volgende taken uitvoeren:





Je ontwerpt een grafische huisstijl voor de kunstenaarsateliers
Je ontwikkelt visuele dragers voor gedrukte en digitale communicatie
Je draagt inhoudelijk bij aan de communicatie (beelden, foto’s en tekst)
Je neemt deel aan de ontwikkeling van de communicatiestrategie

Profiel
 Je bent student(e) of afgestudeerd in Grafisch Ontwerp, Illustratie of Beeldende Vormgeving
of je kan gelijkwaardige en relevante ervaring in de sector aantonen
 Je bent creatief, dynamisch, nauwkeurig en ondernemend
 Je kan vlot werken met Adobe Illustrator, InDesign en Photoshop
 Je bent autonoom, maar je bent tevens een teamspeler en je wisselt graag ideeën uit met
medewerkers
 Je kan je vlot in het Nederlands en/of het Frans uitdrukken (tweetalig team)
 Je hebt affiniteit met cultuur
Aanbod
 Een boeiende stage in een dynamisch, interdisciplinair en aangenaam team
 Deelname aan de ontwikkeling van een gloednieuw project in de Gemeente Elsene
 Langdurige en wijdverspreide zichtbaarheid van het geleverde werk dat zal worden ingezet
voor alle communicatie betreffende de kunstenaarsateliers (vermelding van jouw naam als
auteur van de huisstijl op alle dragers)
Arbeidsvoorwaarden
 Duur: 3 maanden, van oktober tot en met december
 Regime: uurrooster bespreekbaar
 Werkplaats: Mercelisstraat 19, 1050 Elsene
 Stuur jouw CV, motivatiebrief en portfolio per e-mail door naar cultuur@elsene.brussels met
als onderwerp « stagiaire/vrijwilliger grafisch ontwerp » vóór 30 september 2019.
Verloning: Geen
Contact: Céline Daoût – 02/515.64.02

