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VISUAL CREATIVE  
 
Kurious is op zoek naar digitaal talent, met name een visual creative, om ons sterker te maken op                  
digitaal vlak. Dit in het kader van een stage. 
 
Kurious is een jong artist & event agency met stevige wortels in het Antwerpse. Met ronkende namen                 
als Skyve, Soul Shakers, MC Mota, Leesa en James Marvel of straffe talenten als Jewels, Pegassi en                 
Ravenous staan we sterk in de muziekwereld. Naast het aanleveren van artiesten voor zowel clubs,               
feesten als festivals, organiseert Kurious een resem aan fijne events in Klub Goud, Club Vaag, De Shop                 
en het MAS.  
 
Wil jij mee een cruciale rol spelen in dit verhaal, en herken je jezelf in de beschrijving hieronder?                  
Overtuig ons dan van je talent. 
 
TAAKOMSCHRIJVING 
 

● Je draagt met jouw vaardigheden op creatief-visueel vlak een belangrijke steen bij in een 
multidisciplinair team.  

● Je staat mee in voor het bedenken en creëren van digitale content en formats die Kurious 
sterker maken op digitaal vlak.  

● Wat je maakt is geschikt voor het doelpubliek: in het juiste formaat, op het gepaste platform, 
met de juiste toon, gebaseerd op strategische inzichten die je meekrijgt vanuit het team.  

● Je werkt vaak samen met belangrijke promotors en organisatoren. 
 
PROFIEL 
 

● Jouw favoriete vorm van communiceren is beeld (foto, video, animatie, grafiek of webdesign) 
● Je bent heel bedreven in Photoshop en/of Première.  
● Behendigheid in After Effects, CSS en anderen is een pluspunt.  
● Ook kennis van hardware (camera’s, videomengers en transcoders) is een extra troef 
● Je kunt originele invalshoeken en vertelmanieren bedenken, met een specifiek doelpubliek 

voor ogen.  
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● Je barst van ideeën en je hebt in het verleden al aangetoond dat je die kunt vertalen in 
concepten en content.  

● Je bent heel erg bedreven op digitaal vlak. Je lééft zo ongeveer op het internet. 
● Je bent op de hoogte van de nieuwste online trends en je slaagt erin ze op het juiste moment op 

de juiste plaats in te zetten. 
● Je bent vertrouwd met het portfolio van Kurious. 
● je hebt een brede kennis van actualiteit, trends en populaire cultuur 
● Je bent een teamspeler die vlot communiceert. Je houdt ervan om kennis te delen, en feedback 

en kritiek beschouw jij als nuttige informatie waar je uit kan leren.  
● Je bent ondernemend, en je houdt ervan om (co-)creaties te zien ontstaan. 
● Je kan zelfstandig pragmatische oplossingen bedenken voor uitdagingen. 
● Weekend- en avondwerk schrikken je niet af. 

 
AANBOD 
  
Je komt terecht in een uiterst dynamische en innovatieve omgeving, waar je geïnspireerd wordt door               
collega’s, en je de kans krijgt om te groeien en om mee te schrijven aan de uitdagende digitale                  
toekomst van Kurious.  
 
Je werkt mee op ons bureau in Trix Antwerpen, Noordersingel 28, 2140 Antwerpen.  
Na je stage krijg je een uitgebreide evaluatie met kans op meer. 
 
HOE MEEDOEN 
 

Toon ons je creatieve visuele (*) kant aan de hand van je portfolio.  
 
De link waar we je uitwerking kunnen bekijken (YouTube, Tumblr, Wordpress, Dropbox, ...) stuur je mee                
in je sollicitatie. Natuurlijk verwachten we ook een CV en motivatiebrief. Alles mag je mailen naar                
jochem@kurious.be. 
 
(*) visueel = foto, video, grafiek, animatie, design, ... 
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