
 
 

Explore.Brussels vzw zoekt vijf stagiaires voor drie maanden (idealiter voltijds) in het 

kader van het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival 2023 : een vanaf november 

2022 en vier vanaf januari 2023 (flexibele data). 

Werkgever: Explore.Brussels asbl 

Sector(en) van activiteit(en): rondleidingen – cultureel toerisme 

Beschrijving van de vereniging: Explore.Brussels is een netwerk van 

toeristische/culturele verenigingen in Brussel, waarin ARAU, Arkadia, Brussel Babbelt, 

Pro Velo, Korei en La Fonderie samenkomen. Ze bieden samen elk jaar een 

programma aan van rondleidingen waarbij iedere vereniging de focus op een andere 

thema legt. Je kan de rondleidingen volgen te voet, per touringcar of per fiets. Sinds 

2017 organiseert Explore.Brussels elk jaar in maart het Brussels Art Nouveau & Art 

Deco Festival, dat bezoekers de kans biedt om het Art Nouveau- en Art Deco-erfgoed 

van Brussels te ontdekken.  Bij deze gelegenheid openen een twintig plaatsen per 

weekend uitzonderlijk hun deuren. 

Contactgegevens: Brugmannlaan 405 – 1180 Brussel 

Contactpersoon: Greta Horgen - greta@explore.brussels 

 

Periode: 

(1)  November 2022 - januari 2023 : 1 stagiair administratie 

(2)  Januari - maart 2023 : 3 stagiairs onthaal 

(3)  Januari - maart 2023 : 1 stagiair communicatie 

 

Taken: 

(1)  Hulp bij het online zetten van het BANAD-programma, het coderen van 

informatie op de website, hulp bij communicatie, etc. 

(2)  Hulp bij het beheren van reserveringen en e-mails, openbare contacten, enz. 

(3)  Creatie van tekstuele en grafische inhoud voor sociale netwerken en voor het 

BANAD als zodanig, monitoring van het redactionele communicatieschema, live 

monitoring van evenementen, enz. 

 
Profiel: je studeert cultuurmanagement, toerisme of communicatie; je hebt affiniteit 

met cultuur in het algemeen en houdt van contacten; je bent stressbestendig; je bent 

tweetalig FR/NL en hebt kennis van EN, en je wenst ervaring op te doen in de 

organisatie en/of communicatie van culturele evenementen. 



Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren 

kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, 

geloof, handicap, nationaliteit, enz. 

 

Kwalificaties: geen diploma vereist 

Ervaring: geen specifieke professionele ervaring vereist 

 

Type contract: stage in de schoolomgeving (onbetaald) 

Procedure: stuur je CV en motivatiebrief naar greta@explore.brussels vóór maandag 

31 oktober om middernacht voor functie (1) en vóór vrijdag 6 januari om middernacht 

voor functie (2) en (3). 

 


