
Productieverantwoordelijke     (M/V/X)    

Voor haar kunstencentrum is Recyclart op zoek naar iemand die de programmatie en activiteiten van
het kunstencentrum naar de praktijk vertaalt.

Recyclart  is  een Brusselse bicommunautaire  vzw op het kruispunt  van artistieke ontwikkeling  en
sociale economie. Het multi- en interdisciplinair kunstencentrum van Recyclart biedt een kwalitatieve
programmatie met experimentele maar ook populaire activiteiten, dit met een grote aandacht voor
jonge kunstenaars, geëngageerde projecten en de Brusselse stedelijke realiteit. www.recyclart.be 

Sinds 2018 zit Recyclart op een nieuwe site langs het kanaal in Molenbeek. Hier huist ze samen met
haar 2 andere pijlers: Recyclart Fabrik en Bar/Resto Recyclart. Het één is een hout- en metaalatelier
dat oplossingen creëert voor zowel publiek als privé-cliënteel, het ander een 100% vegan restaurant
met  een  dagelijks  wijzigende  kaart.  Met  aankomende  verbouwingen,  kruisbestuiving  tussen  de
verenigde pijlers en een buurt in volle ontwikkeling schrijven we aan een nieuw verhaal.

Functie 

Als productieverantwoordelijke werk je nauw samen met het technisch, administratief en artistiek
team:

- begeleiden van artiesten: organisatorische informatie verzamelen voor de uitvoering van de
activiteit, infosheet opmaken, regelen van vervoer/ accommodatie / catering, aanspreekpunt
tijdens activiteiten

- opvolging  administratie in  samenwerking met  het  administratie personeel  en de artistiek
coördinator: afhandelen van overeenkomsten, Unisono, betalingen, costing, ...

- coördinatie van  de  avondploeg  (barverantwoordelijke,  stewards  &  security,
kassapersoneel): aanwerving en coaching ploeg, werkplanning, draaiboeken uitschrijven 

- de activiteiten in goede banen leiden: meewerken aan artiest- en publieksvriendelijk onthaal,
ingrijpen bij problemen, aanspreekpunt

- beheer  van  de  infrastructuur  (concertzaal,  foyer,  backstage,  residentieruimtes,
tentoonstellingsruimtes, ...), het productiemateriaal en de drankenstock

Wij zijn opzoek naar iemand
- die oplossingsgericht initiatief neemt
- met een hands-on-mentaliteit 
- met een gevoel voor de Brusselse diversiteit
- die  zich  niet  te  laten  afschrikken  door  een  flexibele  werkplanning  (inclusief  avond-  en

weekendwerk)

Competenties
- goed kunnen plannen en organiseren
- duidelijk en direct communiceren zowel mondeling als schriftelijk
- vlot NL - FR - ENG
- kennis van Excel is een must
- rijbewijs B is een plus

Wij bieden

Een voltijds contract van onbepaalde duur in pc 329.03 met ingang bij voorkeur juni 2021 (afhankelijk
van de dan geldende Corona-maatregelen)
Maaltijdcheques, eindejaarspremie, bijdrage abonnement woon-werkverkeer

http://www.recyclart.be/


Plaats van tewerkstelling: Manchesterstraat 13-15, 1080 Brussel, een site in volle ontwikkeling

Stuur je motivatiebrief (max 1 p A4 RV) en je cv digitaal naar Daï-Linh Nguyên, artistiek coördinator,
via jobs@recyclart.be (formaat pdf), voor zondag 25 april 2021 23u59. Eerste sollicitatiegesprekken
worden ingepland in de week van 3 mei 2021.

mailto:jobs@recyclart.be

