
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse 
Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering.  
Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, 
het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Het VAF-team, verantwoordelijk 
voor de werking van deze diverse fondsen, is gevestigd in het Huis van de 
Vlaamse Film in Brussel.  
In samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen 
(VLAIO) staat het VAF ook in voor het beheer van Screen Flanders.  
Screen Flanders is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de  
realisatie van audiovisuele creaties in het Vlaamse Gewest (België).  
Het biedt financiële ondersteuning via het economisch fonds en informatie  
en contacten via het filmloket.    

Het VAF is op zoek naar een medewerker Communicatie (v/m/x) voor Screen Flanders.  
De ondersteuning van Screen Flanders wordt aangevuld met taken voor de algemene 
communicatie van het VAF.  

Vlaams Audiovisueel Fonds vzw  I  Huis van de Vlaamse Film 
Bischoffsheimlaan 38 - 1000 Brussel
02 226 06 30  I  www.vaf.be

Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

VACATURE VOOR
MEDEWERKER SCREEN FLANDERS (V/M/X) 

TAKENPAKKET

• Ondersteuning promotie & communicatie (Screen Flanders en VAF):
- updaten van sociale media en websites a.h.v een contentkalender;
- voorbereiden en uitsturen van digitale nieuwsbrieven, sectormailings en persberichten;
- voorbereiden van Screen Flanders promotionele acties (print en digitaal);
- opvolgen van de Screen Flanders promotionele deliverables.

• Ondersteuning	filmloket:
- beantwoorden	en	dispatchen	van	vragen	over	filmtoelatingen,	filmlocaties,	facilitaire	bedrijven,	etc.;
- vertegenwoordiging	van	het	filmloket	op	internationale	filmmarkten	&	beurzen.

http://www.vaf.be


WIJ BIEDEN

• Een vaste baan in een boeiende, dynamische omgeving
• Een professionele werkomgeving binnen een gemotiveerd en ervaren team
• Een	billijke	verloning,	maaltijdcheques	en	terugbetaling	woon/werkverkeer

Reageren kan tot en met 20 augustus 2021, aan de hand van een motivatiebrief en cv, 
via e-mail te versturen naar fbeernaert@vaf.be.
Voor	vragen	in	verband	met	de	functie	kan	je	terecht	bij	Katrien	Maes,	 
hoofd Screen Flanders via kmaes@vaf.be.

Op basis van de ingestuurde kandidaturen zal een selectie gemaakt worden van kandidaten die 
worden uitgenodigd voor een gesprek. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden begin september.

Het	VAF	hecht	belang	aan	het	bevorderen	van	gelijke	kansen	en	moedigt	iedereen	aan	te	solliciteren.

Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
Huis van de Vlaamse Film
Frederik	Beernaert	(zakelijk	leider)
Bischoffsheimlaan 38
1000 Brussel
tel. 02 226 06 30 
vaf.be
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PROFIEL

• Je bent klantgericht en een echte teamplayer;
• Je	beschikt	over	een	bachelordiploma	bij	voorkeur	in	communicatiewetenschappen;
• Je werkt gestructureerd en planmatig, maar schakelt ook vlot van de ene naar de andere opdracht;
• Je	werkt	efficiënt	en	hebt	oog	voor	detail;
• Je	beheerst	de	gangbare	informaticatools	zoals	MS	Office;
• Je	bent	helemaal	thuis	in	digitale	communicatie,	je	gaat	vlot	om	met	het	beheer	van	websites	en	

het aanwenden van andere digitale tools;

• Sociale	media	hebben	voor	jou	geen	geheimen,	ook	inzake	B2B	toepassingen;
• Je	spreekt	(en	schrijft)	vlot	Nederlands,	en	kan	je	goed	uitdrukken	in Engels	en	het	Frans;
• Je	hebt	een	brede	culturele	interesse	en	affiniteit	voor	Vlaamse	films	en	series	en	alles	wat	

daarrond hangt;

• Je	bent	flexibel	en	bent	bereid	sporadisch	op	onregelmatige	uren	te	werken.
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