De Figuranten zoekt: Cultureel Netwerker
De Figuranten is een kunstenorganisatie die theater maakt met grote aandacht
voor de meest kwetsbaren van onze samenleving.
In samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties maken we producties
met jongeren en volwassenen in ons atelier in Menen en daarbuiten. In onze
theatertrajecten neemt een regisseur/schrijver/theatermaker de spelers mee in
een artistiek proces.
Elk seizoen organiseert De Figuranten twee festivals: Winterwerk en Mad World.
We tonen er eigen werk in double bill met externe voorstellingen met een
inhoudelijke connectie.
Het kernteam van De Figuranten staat in voor de dagelijkse werking en het
bedenken en uitwerken van artistieke projecten. Daarnaast wordt gewerkt met
heel wat verschillende freelance kunstenaars.
Meer info vind je op www.defiguranten.be

De Figuranten
Type: Deeltijds
Deadline: 31/01/2021

Over de job
Om ons kerneam te versterken gaan we op zoek naar een cultureel netwerker
die de verbinding tussen onze organisatie en het brede artistieke veld
onderhoudt en verder uitbouwt.
● Je ontwikkelt vanuit ons DNA een strategie waarmee onze artistieke
werking naar buiten wordt gebracht en volgt die op.
● Je zoekt naar nieuwe interessante artistieke partners en zorgt ervoor dat
de reeds bestaande samenwerkingen vlot verlopen.
● Je zorgt voor de spreiding van onze voorstellingen en gaat op zoek naar
externe speelplekken.
● Je volgt het beleid van het Kunstendecreet op en maakt de vertaalslag
naar onze organisatie.
● Je organiseert elk seizoen een overleg met artistieke en sociale partners
die reflecteren over onze werking.

Profiel
● Je hebt minstens een professionele/academische bachelor op zak of
gelijkgestelde ervaring.
● Je hebt een grote kennis over de culturele sector in Vlaanderen en kent
diverse spelers binnen de podiumkunsten.
● Je bent een denker en doener. Je weet een strategie op te maken maar
haalt ook voldoening uit het realiseren ervan.
● Je schrijft vlot en gaat makkelijk in gesprek met nieuwe gezichten.
● Je bent vertrouwd met MS Office.
● Je kan autonoom werken.
● Af en toe zet je mee je schouders onder de organisatie en uitvoering van
grotere initiatieven zoals onze festivals.
● Je hebt een open houding en staat mee in voor een warm onthaal van de
vele spelers die bij ons over de vloer komen.
● Je hebt een hart voor de kunsten en een grote interesse voor theater.

Wij bieden
Een deeltijds contract.
Een aantrekkelijke en artistieke werkomgeving op wandelafstand van het
station van Menen.
● Mogelijkheid tot vorming.
● Een loon volgens CAO Podiumkunsten, pc 304, maaltijdcheques,
fietsvergoeding of 100% terugbetaling van abonnement openbaar
vervoer.
●
●

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 31/01/21 naar hein@defiguranten.be.
Ten laatste op 10/02/21 hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Bij De Figuranten werven we aan op basis van competenties en talenten,
ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

