Kunstencentrum Voo?uit zoekt een (v/m/x)

Commercieel Business development / Fundraising
Voltijds
Voo?uit is een Vlaamse kunstinstelling en opereert als een centraal platform in een rijk
netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. Geïnspireerd door een turbulente
wereld en een kunstensector in beweging, met een hedendaagse blik op de toekomst,
versterkt Voo?uit de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale
gemeenschap. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor
ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen verder op een
verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement. Voo?uit is een ontmoetingsplek
waar openheid heerst naar kennisdeling en logische, maar evengoed atypische
partnerships.
Functie
Om deze artistieke doelstellingen en de instandhouding van het monument waarin we
huizen te realiseren, volstaan overheidssubsidies niet. Voo?uit haalt de helft van haar omzet
uit ticketverkoop, opbrengst van het café en zaalverhuur. Het inzetten op aanvullende
financiering zoals giften, legaten of sponsoring dient zich steeds meer aan. Ook het verder
ontwikkelen van activiteiten via externe organisatoren op vlak van nightlife en horeca, dringt
zich op.
Vanuit een commerciële blik en op basis van je kennis en voeling met de steeds
veranderende contexten in fondsenwerving, de bedrijfswereld en de eventsector, geef je
inhoud en vorm aan het beleid op vlak van aanvullende financiering. In samenwerking met
de diverse teams, ontwikkel en implementeer je effectieve projecten, strategieën en zakelijke
modellen om financiële targets te realiseren.
De waaier van projecten is breed. Dit gaat van het slim inzetten van onze horeca-activiteiten
(LEF principe) of het zoeken naar opportuniteiten in events, tot fundraising voor het
monument of voor de artistieke werking.
Dit doe je vanuit het bestaande kader en samen met de collega’s van de verschillende
teams. Je maakt deel uit van het operationeel zakelijk team van Voo?uit en rapporteert aan
de financieel coördinator.

Takenpakket
●
●
●
●

●
●

●

Vanuit een innoverende blik geef je input aan en bepaal je mee de richting van het
beleid op vlak van aanvullende financiering en verhuuractiviteiten.
Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in fondsenwerving en event- en
cultuursector, en gaat actief op zoek naar opportuniteiten.
Je ontwikkelt en implementeert nieuwe initiatieven en zorgt voor de professionele
opvolging ervan.
Je hebt oog voor het evenwicht tussen artistieke, netwerk- en verhuuractiviteiten die
samen het programma van Voo?uit vormen.
Je enthousiasmeert en mobiliseert de verschillende expertenteams in Voo?uit om
samen de vooropgestelde doelen te realiseren.
Je werkt nauw samen met team productie, dat instaat voor het organiseren van
activiteiten en events, alsook met het team horeca, infrastructuur, communicatie en
artistieke werking.
Je onderhoudt het bestaande netwerk, bouwt dit verder uit en hebt interesse in
coöperatieve netwerken.

Kennis, vaardigheden en competenties
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Je hebt reeds ervaring in een commerciële/salesfunctie.
Je kent je weg in de wereld van fondsenwerving.
Je hebt een sterk commercieel inzicht en kan dit inzetten op verschillende domeinen.
Je weet een nieuwe functie en rol in huis zelfstandig vorm te geven.
Je bent sterk in zakelijke gesprekken voeren en goed in onderhandelen.
Je volgt nieuwe trends op (fondsenwerving, sponsoring, evenementensector…) en
kan die kennis vertalen in creatieve ideeën.
Je kan een langetermijnvisie omzetten naar concrete beleidsacties en –projecten.
Je bent daadkrachtig en ondernemend.
Je hebt affiniteit met de kunstensector.
Je kan mensen mobiliseren op een aanstekelijke, enthousiaste manier.
Je bezit de nodige empathie en transversaal werken binnen de organisatie is één
van je sterktes.
Je hebt idealiter een relevant netwerk van professionele contacten.
Je kunt flexibel werken en avondwerk of werken in weekenden is geen probleem.
Je spreekt vlot Nederlands en Engels. Frans is een pluspunt.
Werken in een horizontale structuur spreekt je aan. In dit samenwerkingsmodel kan
je, naast de eigen functie, vanuit persoonlijke interesse en je expertise bijkomend
een (tijdelijke) rol opnemen waardoor iedereen in Voo?uit de lead kan nemen binnen
een bepaalde werkgroep of project. Zo realiseren we gezamenlijk plannen en doelen
maar steunen op eigen initiatief. Heldere en open communicatie is cruciaal om dit
werkbaar te maken.

Wij bieden
●
●
●
●
●
●
●
●

een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
een afwisselende job in een dynamische, culturele omgeving.
open werksfeer met ruimte voor initiatief.
een flexibele en duurzame context met aandacht voor het nieuwe werken.
verloning volgens PC 304 - podiumkunsten.
een pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of sociaal abonnement,...).
interne opleiding en begeleiding en mogelijkheid tot externe opleidingen ihkv de job.
voorziene opstart : september 2021

Hoe reageren?
Stel jezelf kort voor en mail je brief met CV uiterlijk op 21/05/21 naar
vacature-businessdevelopment@vooruit.be
Voor inlichtingen over deze functie kan je terecht bij Veerle De Waele:
Veerle.Dewaele@vooruit.be of op het nummer 0477/64.86.62
Kunstencentrum Vooruit is een organisatie die belang hecht aan inclusiviteit. Aarzel niet om
te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht origine, leeftijd of
geslacht.

