
 
Internationaal Literatuurhuis Passa Porta  
zoekt een communicatiemedewerker 
(m/v/x)  
 

Passa Porta biedt als internationaal literatuurhuis een paspoort tot de 
wereldliteratuur in het meertalige en multiculturele hart van Europa.   
Passa Porta organiseert literaire ontmoetingen, vaak in samenwerking met partners 
als uitgeverijen, grote cultuurhuizen en andere culturele organisaties. Daarnaast zijn 
er residentieprogramma’s en diverse creatieprojecten voor schrijvers en vertalers. 
Elke twee jaar organiseert Passa Porta hét internationale literatuurfestival van 
België: de volgende editie van het Passa Porta Festival vindt plaats in het voorjaar 
van 2021. 
Passa Porta is een literatuurhuis op maat van Brussel en engageert zich ertoe om 
actief bij te dragen aan een inclusieve cultuursector. 
 
 
Passa Porta versterkt zijn team met een online en offline 
communicatiemedewerker (m/v/x).  
 
Taken 

• In samenwerking met de communicatieverantwoordelijke vertaal je de 
communicatiestrategie naar concrete plannen en zorg je voor een vlekkeloze 
implementatie. 

• Je voert het social mediaplan uit. 
• Je update de website. 
• Je stelt nieuwsbrieven samen en zorgt voor de verzending.  
• Je schrijft korte teksten voor social media, website en drukwerk.  
• Je doet klein grafisch opmaakwerk op basis van de Passa Porta huisstijl (via 

Gimp, Canva of InDesign). 
• In samenwerking met programmamedewerkers, vertalers en een externe 

grafisch vormgever begeleid je de uitvoering van drukwerk en advertenties. 
• Je coördineert de verdeling van drukwerk en voert het partnerbeleid concreet 

uit. 
 
Profiel 

• Je hebt 1 tot 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie. 
• Je behaalde minstens een bachelordiploma in communicatie of marketing (of 

gelijkgesteld door ervaring). 
• Je bent handig met CMS, planningsystemen en opmaaktools. 
• Je beheerst het Frans volgens het Europese ERK niveau C1 en je drukt je 

eveneens vlot uit in het Nederlands en het Engels. 
• Je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden in het Frans. Vergelijkbare 

competenties in het Nederlands of het Engels zijn een troef. 
• Je bent een teamspeler, goed georganiseerd, communicatief en flexibel. 
• Je bent nauwgezet en respecteert deadlines. 
• Je hebt affiniteit met literatuur in het algemeen en het programma en de 

missie van Passa Porta in het bijzonder. 
• Je voelt je thuis in een tweetalige (NL-FR) omgeving. Brussel en haar vele 

culturen zijn een pluspunt voor jou en je gaat bewust en respectvol om 
met diversiteit. 
 



 
Aanbod 

• Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur. 
• Een marktconforme verloning (volgens ervaring), inclusief maaltijdcheques. 
• Tussenkomst in het woon-werkverkeer. 
• Een boeiend project in een meertalige, literaire omgeving waarbij je 

rapporteert aan de communicatieverantwoordelijke en samenwerkt met het 
hele team. 

 
 
Interesse?  

Stuur voor 8 augustus 2019 je cv en een motivatiebrief naar 
nina.mallants@passaporta.be 
 

 
Deze functie staat open voor iedereen. Passa Porta stimuleert gelijke kansen en 
werft aan op basis van expertise en aanpak, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, 
etnische, religieuze, culturele achtergrond, handicap of nationaliteit. 

 
 


