
KANAL zoekt een medewerk(st)er 
‘Grafisch ontwerper-webdesigner’ 

 
De Stichting KANAL 
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige 
Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder 
meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast 
de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen 
(design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk 
onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft 
een structureel partnerschap met het Centre Pompidou. 
 
Uw taken 
De grafisch ontwerper-webdesigner werkt onder leiding van de algemene directie en rapporteert aan de 
verantwoordelijke communicatie en ontwikkeling, die hij ondersteunt bij de verschillende opdrachten met als 
belangrijkste taken: 

- ontwikkelingen en uitwerken van grafische projecten (affiches, flyers, brochures, 
PowerPointpresentaties, website graphics, sociale media, administratieve templates, bewegwijzering, 
enz.) van de Stichting Kanal; 

- de vormgeving verzorgen van persberichten, artikels voor seizoenbrochures, sponsormagazines, enz.; 
- de huisstijl van de Stichting, zowel intern als extern, waarborgen; 
- alle prepress-activiteiten verzorgen; 
- de productie van de verschillende communicatiemiddelen verzorgen, inclusief de onderhandelingen 

met de drukkerijen en de opvolging van de productie en de levering. 
 
Uw profiel 

- U hebt minstens een professioneel bachelordiploma of u slaagde voor een opleiding grafische 
vormgeving/webdesign (korte type); 

- U hebt een aantoonbare professionele ervaring van minstens 5 jaar, inclusief de opvolging van de 
productie; 

- De culturele en de museale sector zijn u bekend; 
- U werkt graag in teamverband, maar u slaagt er evengoed in uw eigen werk zelfstandig te 

organiseren; 
- U beschikt over uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden; 
- U bent creatief en heel klantgericht; 
- U kunt meerdere dossiers tegelijkertijd nauwgezet opvolgen en hierbij de nodige prioriteiten stellen; 
- U bent flexibel in een nieuwe en veranderende omgeving; 
- U beschikt over een goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands, kennis 

van het Engels is een pluspunt; 
- U beheerst perfect de gangbare kantoorsoftware evenals de programma’s met betrekking tot grafisch 

werk en programmeren. 
  
Ons aanbod 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur; 
- Indiensttreding in januari 2020 
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring. 

 
Geïnteresseerd? 
Kandidaturen (sollicitatiebrief en gedetailleerd CV) dienen uiterlijk op 29 november 2019 schriftelijk te worden 
ingediend bij de Stichting KANAL, Willebroekkaai 6, 1000 Brussel ter attentie van de heer Jean-François 
Leconte, secretaris-generaal van de Stichting, of via e-mail naar jobs@kanal.brussels. Uw brief dient bij het 
medewerkersprofiel de vermelding ‘grafisch ontwerper – webdesigner’ te bevatten. 
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