
Deskundige cultuur en programmatie 

Voltijds contract voor 3 maanden (38/38 - B1-B3 – kans op verlenging)   

TAAKOMSCHRIJVING 

Om de kwaliteit van de programmatie én de werking van cultuurcentrum Het Perron ook in 
deze uitdagende corona-tijden te garanderen, bied je de collega’s tijdelijk ondersteuning bij 
de programmatie en voorbereiding van:  

- Muziekconcerten:  
o o.a. opmaak productieplanning, onderhouden contacten met artiesten, interne 

opvolging deeltaken,… alsook verzamelen en prospecteren van aanbod.  
- Tentoonstellingen:  

o o.a. uitvoerende opdracht bij de programmatie van het seizoen 2020 – 2021: 
opmaak productieplanning, communicatie met deelnemers, organisatie 
praktische opstelling tentoonstellingen,… alsook contacten met kunstenaars ifv 
programmatie 2021 – 2022. 

- Events buiten de reguliere werking: 
o o.a. helpen vorm geven aan een alternatieve programmatie of omvormen van 

de huidige programmatie n.a.v. de richtlijnen i.k.v. Covid-19. 

PROFIEL 

- Je beschikt over de drive, maturiteit en oplossingsgerichte vaardigheden om 
verantwoordelijkheid op te nemen 

- Je combineert goede communicatieve skills met talent voor planning en organisatie 
- Je bent een punctuele en betrouwbare teamspeler 
- Je hebt voeling met de culturele sector  
- Je beschikt minimaal over een bachelordiploma en bent op korte termijn beschikbaar 

AANBOD 

Je komt terecht in een uitdagende en gezinsvriendelijke organisatie met een maatschappelijk 
relevante opdracht. Je start op korte termijn, in eerste instantie met een voltijds contract voor 3 
maanden. Verloning in graad B1-B3 met als extra’s: maaltijdcheques, groepsverzekering, 
fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden, flexibele en gezinsvriendelijke uurregeling…  
 

INTERESSE? 
Bezorg dan uiterlijk op zondag 5 juli 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae: 
- via e-mail naar wervingen@ieper.be (tegen ontvangstbevestiging) 
- per post verstuurd aan de personeelsdienst, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper 
- of tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst (na afspraak: 057/45.18.56) 
De postdatum of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  
 
Een preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk.  
Sollicitatiegesprekken met weerhouden kandidaten op woensdagvoormiddag 8 juli 2020.  
Indiensttreding kan pas na het voorleggen van een recent uittreksel uit het strafregister. 


