
  
 

VACATURE stafmedewerker programmatie (4/5) met passie voor klassieke muziek, 
cultuurprojecten en kunsteducatie te Cultuurcentrum Strombeek, Grimbergen vzw 
  
Kijk jij uit naar een job waarin je je passie voor kunst & cultuur en je organisatorische kwaliteiten kan 
combineren met je talent voor samenwerken en netwerken, dan is deze uitdaging wellicht iets voor 
jou. 
 
Wat doe je? 

- je werkt een eigentijds cultuuraanbod uit (van a tot z); waarbij klassieke muziek, 
cultuurprojecten en kunsteducatie je speerpunten zijn, en vertaalt dit naar een breed publiek  

- binnen een breed lokaal en bovenlokaal netwerk ben je het aanspreekpunt voor inhoudelijke 
projecten en festivals  

- als stafmedewerker bepaal je samen met de directie en andere stafleden de koers van het 
cultuurcentrum op inhoudelijk en beleidsmatig niveau. 

 
Wie ben je? 

● de actuele kunst- en cultuursector is voor jou bekend terrein  
● klassieke muziek en educatie in de brede zin zijn jouw ding  
● je bent een geboren netwerker en je kan samen cross-over projecten op poten zetten (en tot 

een goed einde brengen) 
● keuzes maken rekening houdend met budget, infrastructuur en beleidskader vormen geen 

probleem voor jou 
● je durft digitale innovatie aanpakken en realiseren 
● je kent de recente informaticatoepassingen en sociale media 
● je spreekt vlot Nederlands en beschikt over een basiskennis Frans en Engels 
● leidinggeven en initiatief nemen schrikken je niet af.  
● je bent sociaal, creatief, positief en respectvol 
● administratieve processen kan je doorzien; je kan een inhoudelijk idee naar een administratief 

dossier vertalen 
● orde, stiptheid en nauwgezetheid zijn belangrijk voor jou 
● avond- en weekendwerk zijn wekelijkse kost 
● je beschikt over een rijbewijs B en je bent flexibel in verplaatsingen 

 
Wat kunnen we je aanbieden? 
- Samen met een team werk je mee aan een eigentijds cultuurcentrum waarbij je mee het verschil 
helpt maken. Je maakt deel uit van een fijne groep collega’s. 
- Een contractuele functie (⅘) met de vzw Cc Strombeek-Grimbergen, een gepaste verloning op basis 
van opleiding en ervaring, tussenkomst in woon-werkverkeer, fietsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering en een flexibele uurregeling. 
- Werkplaats Cc Strombeek,  Gemeenteplein 1, 1853 Grimbergen 
 
Iets voor jou? 
Stuur dan zo snel mogelijk en uiterlijk op 25/5/2020 je motivatiebrief en je CV naar Cc Strombeek vzw, 
t.a.v. de directie, e-mail: personeel@ccstrombeek.be , adres: Gemeenteplein 1, 1853 Grimbergen. 
Een uitgebreide functieomschrijving is beschikbaar. 
Voor extra informatie over de functie kan je contact opnemen met Wim Meert, directeur via 
directie@ccstrombeek.be. Vooropgestelde datum van indiensttreding: 1/9/2020. 


