
 

 
      Het MILLENIUM festival is op zoek naar een stagiair 

of vrijwilliger in communicatie 
 
 

Over het MILLENIUM festival 
 

Omdat de informatie niet langer voldoende is, is de documentaire cinema nog nooit zo essentieel 
geweest voor het begrip van onze tijd. Sinds de oprichting in 2009 is het Festival MILLENIUM een plaats 
gebleven voor filmvondsten, ontmoetingen en dialogen. Het blijft haar roeping om documentaires aan 
te bieden die ons spreken over de belangrijkste kwesties van de 21e eeuw en die elke kijker 
aanmoedigt om na te denken over zijn relatie met de wereld. Voor meer informatie over het festival, 
nodigen wij u uit om onze website http://www.festivalmillenium.org/ te bezoeken. 
 

Kom en voeg je bij ons team en neem deel aan de organisatie van de 12de editie van het 
MILLENIUM festival! 

 
Beschrijving van de functie 
 

• Hij/zij neemt deel aan de communicatie en organisatie van evenementen voor het Festival.  

• Hij/zij neemt deel aan de algemene communicatiestrategie van het Millenium Festival. 

• Hij/zij bereidt het communicatiemateriaal van geselecteerde films voor de 12de editie van het 
festival. 

• Hij/zij neemt deel aan de organisatie van de discussies na de films en de zoektocht naar sprekers.  

• Hij/zij neemt deel aan het opstellen van de teksten van de website, de brochure, de catalogus en 
alle verkrijgbaar papieren.  

• Hij/zij neemt deel aan het beheer van de sociale netwerken van het festival.  

• Hij/zij neemt deel aan het schrijven, opmaken en versturen van de nieuwsletters. 

• Hij/zij zorgt voor de consistentie van de boodschap die via alle media (papier/online) wordt 
overgebracht. 
 

Vereist profiel 
 

• Jong afgestudeerde of student in communicatie of journalistiek op MASTER-niveau of met eerdere 
ervaring in communicatie. 

• Een sterke interesse tonen in documentairefilm maken en de grote vraagstukken van de 
hedendaagse wereld zoals ontwikkelingssamenwerking, milieu en sociale rechtvaardigheid. 

• Literair profiel, vloeiend in schrijven en onberispelijke spelling 

• Goede kennis van het Belgische cultuurlandschap 

• Praktische geest, autonomie en waardering voor teamwerk 

• Vlotte beheersing van het Engels is essentieel en kennis van het Nederlands is een pluspunt. 
 

Voorwaarden 
 

• Tijdsduur en aanvang van de stage: 3 - 6 maanden, vanaf september 2019 of januari 2020. 

• Stageplaats: Elsene, Brussel. 

• Voorwaarden: voltijds, stageovereenkomst met een instelling voor hoger onderwijs of 
vrijwilligersovereenkomst, onbezoldigd met betaling van de kosten 

 
Om te solliciteren, nodigen we je uit om een CV en een motivatiebrief (maximaal één pagina) te 
sturen naar contact@festivalmillenium.org onder de rubriek "Communicatiestage 2019-2020". Voor 
meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 02 245 60 95. 
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