
 
 
 
 
VONK  
 
Vacature  
Allround project -en administratiefmedewerker VONK ateliers (M/V/X) 
 
VONK algemeen 
 
VONK is een groeiende kunstenwerkplaats die actief is in de steden Hasselt en Genk. VONK biedt 
momenteel werkruimte aan 20 beloftevolle startende en professionele kunstenaars. Hiervoor 
beheren we 3 gebouwen waar beeldende kunstenaars en werkplek huren en beroep kunnen doen op 
de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. VONK richt zich op kunstenaars met een duidelijk 
omschreven visie en artistieke potentie, in de aanloop naar een professionele carrière. Vanaf 2021 
zal VONK haar werking uitbreiden met de tak “transdisciplinaire kunsten” waarin de focus ligt op de 
cross-over tussen beeldend en performatief werk. 
 
We positioneren ons als broedplek en dragen zo zorg voor een gelaagd platform waarbinnen artistiek 
talent zich kan ontplooien. Met onze werking spelen we in op alle facetten van het ondernemerschap 
van de kunstenaar. Dit doen we met intensieve begeleidingstrajecten, het uitbouwen van een 
(inter)nationaal netwerk en het inrichten van verschillende toonmomenten. 
 
 
Jouw verantwoordelijkheden 
 

- Je ondersteunt op alle vlakken de uitbouw van deze bloeiende werking 
- Je zorgt mee voor de algemene werking van VONK,  

o Inrichten van open atelierdagen  
o Uitschrijven en spreiden van de open call 
o Samenstellen van de jury’s  
o Begeleiden van de studio-visits  
o Inrichten van vergaderingen 
o Opmaken van verslagen 
o Deelnemen inhoudelijke trajecten 
o Onderhoud van de gebouwen opvolgen 

- Je staat in voor de nodige administratie en het schrijven van dossiers 
- Je komt met frisse ideeën en projecten om de kunstenaars te ondersteunen 
- Je zoekt hiervoor aansluiting met partner-organisaties binnen en buiten de regio 
- Je werkt een project uit van A tot Z, inhoudelijk, logistiek, administratief en financieel. 
- Je maakt begrotingen op en zoekt mee naar alternatieve financiering   

 
 
Je profiel 
 

- Je bent no-nonsens gericht en weet van aanpakken 
- Je hebt kennis van de sector en voeling met (jonge) kunstenaars 
- Je hebt een frisse kijk op de zaken en denkt out of the box 
- Je bent zelfstandig maar hebt geen probleem met het opvolgen van orders 
- Je bent gepassioneerd en gedreven waardoor je met heel je hart knalt voor de organisatie 
- Je kan allround werken  



- Je ziet het belang van cultuur in voor de kunstenaars en voor de regio 
- Indien nodig durf je fysiek de handen uit de mouwen te steken 
- Je hebt een vlotte pen en hebt aantoonbare ervaring in het opmaken van dossiers  
- Je bent assertief en menselijk tegelijkertijd 
- Je Nederlands is fantastisch en je Engels zeer goed 
- Je hebt minstens 2 jaar ervaring opgedaan in de sector of bent ongelooflijk leergierig 
- Je bent niet bang voor glijdende werkuren en drukke periodes  
- Je hebt een artistiek oog en herkent kwaliteit 

 
 
Ons aanbod 
 

- Een deeltijdse functie (80% oftewel 4/5de) binnen cao 329,01 B1c 
- Een contract van 1 jaar met optie tot verlenging 
- Een boeiende en artistieke werkomgeving waar je mee aan de basis staat van een nieuwe 

verhaal 
- Een kantoorruimte in Hasselt  (met verplaatsingen binnen Vlaanderen en op termijn in 

Europa.)  
 

 
Pluspunten  
 

- Je hebt een stevig netwerk in de beeldende kunsten in Vlaanderen en Europa 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen  
- Je kan starten vanaf 1 februari 2021 

 
 
Interesse ? : Mail je motivatie en CV voor 15 december 2020 naar lies@vonkateliers.com   
www.vonkateliers.com 
 


