
BEURSSCHOUWBURG ZOEKT FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE (M/V/X) 
VOLTIJDS CONTRACT VOOR ONBEPAALDE DUUR 
 
Beursschouwburg is een multidisciplinair kunstencentrum, gelegen in hartje Brussel. Je kan er terecht voor 
performance, film, concerten, expo, debat en dialoog, feest en een drankje in het beurscafé. Deze open 
ontmoetingsplek is constant in beweging en de voorbije jaren fors gegroeid. 
 
Beursschouwburg biedt vernieuwende artiesten en denkers een platform. Oprechte en complementaire 
(internationale) samenwerkingen, maatschappelijke thema’s en een onafwendbare blik op de stad staan 
centraal in de uiteenlopende programmeringen van zowel podiumkunsten, als film, muziek en beeldende 
kunst. Beursschouwburg kiest niet voor een eenduidige, maar voor een polymorfe identiteit. 
 
Functieomschrijving 
Je bent verantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer en de volledige boekhouding. In nauw 
overleg met en onder leiding van de algemeen en artistiek directeur ontwikkel je een zakelijke visie die het 
algemeen beleid ondersteunt 
 
Takenpakket 
- Je stelt de begroting en de jaarrekening op 
- Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse budgetbeheer en de optimalisering van het financieel beleid. 
- Je ondersteunt en doet de opvolging van zakelijke contracten en dossiers. 
- Je bent aanspreekpunt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deelbudgetten. 
- Je verzorgt de administratieve opmaak van subsidiedossiers (Brussel, Vlaanderen, Europa) en staat borg voor 
een correcte en stipte rapportering naar de subsidiënten 
- Je volgt het personeelsbeleid en -administratie op. 
- Je voert de volledige algemene en analytische boekhouding van A tot Z, hierin bijgestaan door 1 
administratieve medewerker 
- Zelfstandige opmaak en opvolging van BTW-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, fiscale fiches, … 
- Je stroomlijnt de dagelijkse administratieve processen 
- Je doet de financiële verslaggeving aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 
 
Profiel 
- Je hebt ruime ervaring met zakelijke en administratieve bedrijfsvoering 
- Je beschikt over een bachelor diploma boekhouding en fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring. 
- Je hebt kennis van financiële, fiscale en sociale materie en kan binnen deze domeinen zelfstandig werken. 
- Je hebt een helikoptervisie, een sterk analyserend vermogen en grote affiniteit met cijfers. 
- Je draagt samenwerking, overleg en ondersteuning hoog in het vaandel.  
- Zin voor verantwoordelijkheid is jouw grote troef. Je stel hoge eisen aan de kwaliteit van het werk. 
- Je hebt interesse in de kunstensector 
- Je bent drietalig (NL,FR, ENG) 
- Je kan vlot overweg met de software eigen aan de functie 
- Ervaring met Europese dossiers en fondsenwerving is een pluspunt 
 
Aanbod 
- Een boeiende en afwisselende job met verantwoordelijkheid 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur en extralegale voordelen 
- Een loon aangepast aan je kennis en ervaring, volgens CAO Podiumkunsten (PC 304, barema A).  
 
Indiensttreding 
Zo spoedig mogelijk 
 
Procedure 
Stuur je motivatiebrief (maximum 1 A4) en cv uiterlijk op 10 juli 2020 naar Els Missotten via 
els@beursschouwburg.be. 
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 augustus 2020. 
 



Deze functie staat open voor iedereen. Beursschouwburg stimuleert gelijke kansen en werft aan op basis van 
visie & aanpak, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische, religieuze, culturele achtergrond, handicap of diploma. 

 
beursschouwburg.be  
facebook  
instagram  
 
 

http://www.beursschouwburg.be/
https://www.facebook.com/Beursschouwburg/
https://www.facebook.com/Beursschouwburg/
https://www.instagram.com/beursschouwburg/
https://www.instagram.com/beursschouwburg/

