
STAGIAIRE PRODUCTIE 
 
KANAL-Centre Pompidou 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 en voor architectuur. Naast de 
beeldende kunsten streeft KANAL-Centre Pompidou naar de promotie en de verspreiding van alle andere vormen 
van artistieke creatie of animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. Meer info op onze site! 
 
Ben je gepassioneerd door hedendaagse kunst en cultuur? Ben je nieuwsgierig naar wat er achter de coulissen 
van een toekomstig groot museum gebeurt? Dan is deze stage op jouw lijf geschreven! In functie van KANALs 
tentoonstellingsprojecten in het najaar van 2021 zoekt het departement ‘productie’ twee stagiaires om 
ondersteuning te bieden aan de productieverantwoordelijke.    
 

- De artistieke directeur bijstaan bij het beheer van het project.  
- Stuuroverlegmomenten organiseren en verslaggeving verzorgen.  
- Bijdragen tot en opvolgen van de verschillende administratieve en juridische stappen gelinkt aan 

contracten, overeenkomsten of andere productie-overeenkomsten, in samenwerking met de andere 
departementen van KANAL.  

- De scenograaf bijstaan in de productie van tentoonstellingen.  
- Per project een stappenplan en een retroplanning voor de ontwikkeling ervan opstellen. 
- Operationele ondersteuning bij het lanceren van de montage (bestellingen uitsturen, opvolging van de 

akkoorden met de leveranciers, bestellingen in ontvangst nemen, etc.) 
- Hulp bieden bij de ontwikkeling van omlijstingen, signalisatie en andere soorten mediadragers.  

 
Jouw profiel: 

- Je bent student.e in een culturele, geschiedkundige of artistieke opleiding (bij voorkeur masterniveau). 
- Je bent geïnteresseerd (gepassioneerd!) in hedendaagse kunst en wenst professioneel die richting uit 

te gaan.  
- Je hebt een goede kennis van het huidige artistieke landschap. 
- Je bent vlot in de omgang met alle soorten publiek.  
- Je houdt van teamwerk en je bezit luister- en communicatievaardigheden.  
- Je spreekt vloeiend Engels. 
- Ervaring in projectbeheer en het opstellen van tentoonstellingen is een pluspunt.  

 
Wij bieden jou: 
 

- Een stage in één van de belangrijkste culturele instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
- Een boeiende en gevarieerde ervaring in een dynamische, artistieke, nationale en internationale 

omgeving.    
 

We zoeken momenteel 2 stagiaires (m/v/x) voor het departement ‘productie’: één stagiaire om zo snel mogelijk 
te starten (idealiter juni 2021), voor een periode van 6 maanden, de andere stagiaire om te starten in september 
2021, voor een periode van minimum 3 maanden.  

 
Interesse? 
 
Deze stage kan enkel plaatsvinden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met jouw 
school/universiteit en wordt niet vergoed.  
Stuur jouw CV en motivatiebrief in pdf formaat door naar jobs@kanal.brussels met als onderwerp « stage 
productie ».  
 
Tot hoors! 
 
 


