
 

 
ZAKELIJK & FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE (50%) 
 
Globe Aroma is een Open Kunstenhuis waar we ruimte, tijd en creatieve 
ondersteuning bieden aan kunstenaars en creatievelingen met een achtergrond als 
nieuwkomer. Onze werking bestaat uit drie pijlers: 
 
1. een creatieve werk- en ontmoetingsplek waar mensen artistiek werk ontwikkelen 
2. participatieve artistieke projecten 
3. culturele uitstappen in Brussel en Vlaanderen 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Je maakt deel uit van het vijfkoppige team van Globe Aroma en je bent 
verantwoordelijk voor het financieel & zakelijk beleid en beheer. Vanuit onze missie 
ontwikkel je een duurzame strategische visie. Je hebt daarbij aandacht voor 
intersectionaliteit, inclusiviteit, bottom-up werken, co-creatief denken en een veelheid 
aan artistieke en financiële talen. 
 
PROFIEL 

● Je kan werkervaring in financieel en zakelijk beleid voorleggen. 
● Je denkt mee na over de strategische plannen van de organisatie. 
● Je kent de artistieke sector, de codes rond fair practice en de zakelijke kant 

van het kunstendecreet. 
● Je volgt de ontwikkelingen in het culturele veld en bent in staat om een 

zakelijke visie te ontwikkelen. 
● Kennis omtrent vzw-wetgeving, verzekeringen, auteursrecht,... is een plus. 
● Je kan artistieke plannen en projecten in begrotingen omzetten. 
● Je hebt praktische kennis van NL, FR en EN. 
● Je neemt graag verantwoordelijkheid, stelt je performant en zelfredzaam op. 
● Je bent flexibel, stressbestendig en een loyale teamspeler. 
● Je bezit het menselijk inzicht en de gedrevenheid om samenwerkingen en 

onderhandelingen tot een goed resultaat te leiden. 



 

● Je kan goed plannen en prioriteiten stellen, beschikt over een sterk analytisch 
vermogen en je hebt een probleemoplossende houding. 

● Je bent flexibel inzake arbeids- en tijdsregeling. 
 
TAKENPAKKET 

● Zakelijk beleid 
■ Je volgt de overeenkomsten met overheden en partners op. 
■ In samenwerking met een externe partner volg je de 

personeelsadministratie op.  
■ Je volgt allerhande administratieve formaliteiten op m.b.t. 

fiscaliteit, auteursrechten, verzekeringsdossiers,… 
■ Financiële toelichting + verslaggeving aan RvB/AV 

● Financieel beleid 
■ Je bent eindverantwoordelijke voor een correcte en efficiënte 

boekhouding en wordt hierin bijgestaan door een externe partner. 
■ Je volgt de dagelijkse financiële administratie op (ontvangen, betalen 

en verwerken van facturen en onkostennota’s). 
■ Je bent verantwoordelijke voor de financiële kant van jaarverslagen, 

afrekeningen, beleidsplannen, subsidiedossiers en andere vormen 
van financiële rapportering.  

■ Je maakt en bewaakt de jaarlijkse begroting en het cashflowplan 
■ Je gaat actief op zoek naar alternatieve financieringsbronnen en 

fondsenwerving. 

AANBOD 
● Een deeltijds contract (0,5 VTE) van bepaalde duur (tot eind 2021), met 

mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding. 
● Een loon volgens barema’s in PC 329.01 (loon volgens barema B1a), 

aangepast aan je kennis en ervaring. 
 
INTERESSE? 
Stuur je gemotiveerde kandidatuur (brief met gedetailleerd CV) uiterlijk op zondag 6 
december 2020 naar Globe Aroma, t.a.v. An Vandermeulen - an@globearoma.be. 
De selectiegesprekken vinden plaats midden december. 
 
Deze functie staat open voor iedereen. Globe Aroma werft aan op basis van visie & 
aanpak, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische, religieuze, culturele achtergrond, 
handicap of diploma. 


