
Projectmedewerker communicatie & content creator   
 
 
 
Z33 is de (inter)nationale plek voor de toekomstverkenners van vandaag. We tasten grenzen af 
op het snijvlak van hedendaagse kunst, design en architectuur. Met een uitdagend programma 
van tentoonstellingen, projecten, kunst in de open ruimte, lezingen, rondleidingen en aandacht 
voor  talentontwikkeling houden we de vinger aan de pols. En dat in een gloednieuw gebouw 
van de internationaal gerenommeerde architecte Francesca Torzo, in hartje Hasselt.  
 
Ons nieuwe gebouw is als een ruwe diamant. Nieuwe plannen voor tentoonstellingen, 
projecten en stomende samenwerkingen broeien volop. Samen met een ploeg van 30 collega’s 
polijsten we Z33 en zetten we het huis op de regionale en (inter)nationale kaart.  
 
Jij bent de persoon die nieuwe communicatieplannen smeedt, opvolgt, uitvoert en onze volgers 
met een gewaagd verhaal of intrigerende vraag beklijft. Je begrijpt als geen ander dat goede 
inhoud meer is dan tekst alleen. En dat je communicatieteam je klankbord en sparring partner 
is. Samen zetten we nieuwe wilde ideeën neer voor een straf Z33.  
 
Hoe wild? Toon het ons! Stel jezelf aan ons voor op een creatieve manier. Dat kan aan de hand 
van beelden, video’s, of een presentatie in pecha kucha-style. Kortom, verras ons met jouw 
skills en wie weet nodigen we je uit op een gesprek.   
 
 
 
Wie zoeken we? 
 
• Iemand die kijkt naar de wereld met een nieuwsgierige blik. Je hebt een interesse in kunst 

en wil dit delen met anderen.  
• Een neus voor nieuws. Maatschappelijk relevant ben je als je op de actualiteit kan 

inspelen. Ook hier hou je de vinger aan de pols.  
• Teksten schrijven, da’s je tweede natuur. Of het nu om een website, social media of een 

nieuwsbrief gaat. Je hebt hierin een stevige ervaring van minstens 3 jaar opgebouwd.  
• Van projectopvolging, deadlines bewaken tot vloeiende copy: je wisselt moeiteloos tussen  

planning en inhoud en weet dit helder intern te communiceren. Ervaring met content 
marketing is een pluspunt.  

• Out of the box – spring in’t veld: je kent je media – van boeiende podcasts tot state of the 
art vlogs, hebt een neus voor nieuwe samenwerkingen of opportuniteiten en gaat ervoor. 

• En… verzenden. Alles tijdig de wereld insturen is key. Mailchimp, Teamleader, CMS en 
social planningtools hebben dus geen geheimen voor jou.  

• Talenkennis à point, met wat fingerspitzengefühl en dedication kom je er. 
• Een voorliefde voor koffie, thee, lekker eten en een gezonde dosis lachsalvo’s. Kortom, 

een teamspeler met goeie smaak   
 

 
 



 
Wat bieden we jou aan? 
 

• Een voltijdse job in een ambitieus huis op kruissnelheid 
• Vonkende samenwerkingen en grensverleggende projecten 
• Ruimte voor inspiratie, een professioneel netwerk en vorming 
• Een contract van 6 maanden als communicatiemedewerker (volgens Paritair Comité 

329 cat. B1b) met optie op een contract van onbepaalde duur  
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
• Groeps- en hospitalisatieverzekering 
• Maaltijdcheques van 6 euro per dag 

 
 
Interesse? Stuur dan je voorbereiding, cv en motivatiebrief naar jobs@z33.be 
 
Verras ons met je creatieve kennismaking, CV en motivatiebrief en wie weet nodigen we je uit 
voor een gesprek in Hasselt. Mailen doe je uiterlijk op maandag 10 augustus 2020 naar 
jobs@z33.be. Vrijdag 21 augustus hoor je of je op een eerste kennismakingsgesprek komt op 
dinsdag 25 of woensdag 26 augustus. Je ontvangt dan van ons een case die je toelicht in een 
gesprek op woensdag 2 of donderdag 3 september. Z33 maakt geen onderscheid tussen 
kandidaten op basis van gender, etniciteit of beperking. 
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