
 

 
      Het MILLENIUM festival is op zoek naar een stagiair 

of vrijwilliger in cultureel management 
 
 

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 assisteert het team bij de planning van diverse evenementen (vertoningen, filmclub, filmen, 
conferenties, recepties) in samenwerking met de regisseur en de projectmanager.  

• Hij/zij neemt deel aan de uitvoering van de activiteiten en het goede logistieke verloop ervan 
(installatie van screeningslocaties, ontvangst van het publiek, catering, facilitering van 
vergaderingen, enz.) 

• Hij/zij begeleidt de communicatie rond evenementen en de verspreiding van 
communicatiemateriaal (papier en digitaal). 

• Aanwezig tijdens de evenementen, zorgt hij/zij voor het welzijn van de deelnemers zodat alle 
activiteiten in de beste omstandigheden kunnen plaatsvinden. 
 

Vereist profiel 
 

• Student in bemiddeling of cultureel management op MASTER-niveau met een sterke interesse in de 
logistieke organisatie van culturele evenementen. 

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

• Ervaring met het organiseren van culturele evenementen in Brussel, zeer goede organisatorische 
vaardigheden. 

• Praktische geest, goede weerstand tegen stress en waardering voor teamwerk 

• Vloeiend zijn in Engels en Nederlands is essentieel 

• Beschikbaar zijn in Brussel tijdens de tijdsduur van het Festival (laatste week van maart 2020) in de 
avond en in het weekend. 

 
Voorwaarden 
 

• Tijdsduur en start van de stage: 3 maanden vanaf 20 januari 2020, met de mogelijkheid om eerder 
te starten (6 maanden vanaf oktober 2019). 

• Stageplaats: Elsene, Brussel. 

• Voorwaarden: voltijds, stageovereenkomst met een instelling voor hoger onderwijs, onbetaalde 
stage of FIRTS betaalde stageoptie (zie ACTIRIS-voorwaarden). 

 
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 " Culturele managementstage 2020". 
Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 02 245 60 95. 
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