
 
 
Internationaal Literatuurhuis Passa Porta  
Oproep stage communicatie  
 
Passa Porta biedt als internationaal literatuurhuis een paspoort tot de 
wereldliteratuur in het meertalige hart van Europa.   
Passa Porta organiseert literaire ontmoetingen, vaak in samenwerking met partners 
als belangrijke Brusselse cultuurhuizen, uitgeverijen of andere culturele organisaties. 
Daarnaast biedt Passa Porta internationale programma’s voor writers-in-residence 
en diverse creatieprojecten voor auteurs en vertalers. 
Elke twee jaar organiseert Passa Porta hét internationale literatuurfestival van 
België: de volgende editie van het Passa Porta Festival vindt plaats van 28 tot 31 
maart 2019. 
 
Ben je op zoek naar een boeiende en dynamische stage bij een meertalig 
literatuurcentrum in het hart van Brussel? Ben jij gebeten door communicatie 
èn door literatuur? Wil jij graag meewerken aan onze externe communicatie? 
Heb je zin om de eerste voorbereidingen van het volgende festival mee te 
maken? We zijn op zoek naar een stagiair(e) voor het academiejaar 2018-2019. 
 
Taken 

• Je werkt in het communicatieteam, in nauwe samenwerking met de 
verantwoordelijke en de vaste medewerker. Je wordt aangestuurd door de 
verantwoordelijke. 

• Je zorgt voor de operationele opvolging van de festivalcampagne: project 
management voor de verdeling van brochures, affiches, advertenties 

• Je schrijft wervende teksten en persberichten 
• Je bent bereid om ad hoc andere ondersteunende taken binnen het 

communicatieteam op te nemen: website en social media updaten, opvolgen 
en verdelen van klein drukwerk, … 

 
Profiel 

• Je bent een master-student(e) communicatie, marketing, 
cultuurmanagement, journalistiek, culturele studies, … 

• Je bent op zoek naar een stage van 3 maanden 
• Je voelt je thuis in een tweetalige (NL-FR) omgeving. Je hebt een zeer goede 

kennis van het Nederlands, Frans en het Engels 
• Je hebt zin om snel te leren en te ervaren wat een communicatiefunctie in de 

culturele sector inhoudt 
• Je bent georganiseerd, je bent een teamplayer, communicatief en flexibel. 
• Je hebt een goeie pen 
• Je hebt affiniteit met literatuur in het algemeen en het programma en de 

missie van Passa Porta in het bijzonder 
 
Interesse?  
Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar nina.mallants@passaporta.be 


