
OPEK zoekt een medewerker 
communicatie & publiekswerking (50%)

OPEK is het Openbaar Entrepot voor de Kunsten, de bruisende cultuurplek aan de vaartkom 
en de thuis van kunsteducatieve organisaties Artforum/Urban Woorden, Mooss en WISPER, de 
stadsgezelschappen Het nieuwstedelijk en fABULEUS, de theateropleiding LUCA Drama en 
het sociaal-artistiek atelier De FactorY.

OPEK heeft een actieve werkgroep die bestaat uit communicatie- en publiekswerkers van de 
OPEK organisaties. Zij tekenen het beleid uit rond de interne en externe OPEK communicatie 
en publiekswerking, coördineren communicatie- en publiekswerkingsacties en voeren die uit. 

Wij zoeken een culturele veelvraat om de interne werkgroepen communicatie en publieks-
werking te coördineren en ondersteunen in het naar buiten dragen van deze unieke biotoop 
en in communicatie-acties en publiekswerkingsactiviteiten. 
 

Taken

Jij coördineert de OPEK werkgroep communicatie en publiekswerking, bereidt de verga-
deringen voor en leidt deze in goede banen. Je voert het OPEK communicatieplan uit en 
beheert het bijbehorende budget. Je maakt nieuwsbrieven en content voor social media en 
website in samenwerking met de werkgroep.

Je kijkt vanuit een helikopterzicht naar het reilen en zeilen in OPEK en signaleert communicatie
- en publiekswerkingskansen aan de werkgroep.

Je organiseert de interne ontmoetingsmomenten tussen de verschillende bewoners, maar 
evengoed de OPEK-poot van Rode Hond of Kinderkunstendag. 

Je helpt mee duidelijk maken wat OPEK is en zorgt er voor dat mensen zich welkom voelen 
in ons huis.



Profiel

• Je bent een culturele veelvraat.
• Je bent communicatief sterk.
• Je duikt in het aanbod van OPEK en weekendwerk en avonden schrikken je niet af.
• Je wordt één van de gezichten van OPEK.
• Je zorgt voor continuïteit in het zichtbaar maken van de unieke OPEK biotoop.
• Je weet de OPEK vibe slim te enten op het bestaande aanbod in OPEK.
• Je werkt impactversterkend door te combineren of kansen te signaleren bij de OPEK 
 organisaties veeleer dan zelf een nieuw aanbod te creëren.
• Je gelooft in alles #voordekunsten en het belang van samenwerking.
 

Wij bieden

Een contract van 50%, onmiddellijke indiensttreding.
Flexibiliteit in het bepalen van je werkmomenten.
Een verloning volgens barema A in PC329 met maximaal 5 jaar anciënniteit.

Procedure

Contacteer ons zo snel mogelijk met een motivatiebrief en curriculum vitae. 
Solliciteren kan per e-mail met vermelding ‘sollicitatie OPEK’ naar info@opek.be. 
Met vragen over deze vacature kan je terecht op datzelfde mailadres.

Een eerste gesprek zal doorgaan op 11 of 12 maart.
 
OPEK moedigt iedereen die over de bovenstaande competenties en vaardigheden beschikt 
aan om zich kandidaat te stellen.


