
Kaaitheater is een podium voor dans, theater, performance, muziek en debat in Brussel, omgeven door een 
dynamisch stadsdeel in volle ontwikkeling. 
 
Ontstaan in 1977 als pionier van vernieuwende podiumkunsten, groeide dit huis uit tot een platform 
voor zowel werk van artiesten van de Vlaamse Golf, als nieuwe generaties podiumkunstenaars. Van 
Brussel tot internationaal, van kleine tot grote zaal. En net zo goed op pleinen en in straten, waar 
stedelijke en globale thema’s tastbaar zijn. 
 
Onder het motto How to Be Many? maakt het team van Kaaitheater de komende jaren ruimte voor 
een breed spectrum aan verhalen, perspectieven, artiesten en publieken, om de meerstemmigheid 
van de stad beter te leren weerspiegelen. 
 
Daarom geven we een deel van onze middelen uit handen aan organisaties en groepen die nog te 
weinig op de Brusselse podia te zien zijn, met de uitnodiging om zelf programma’s te maken en zo 
hun stemmen luider te laten klinken. We zetten nieuwe lijnen uit rond debat, educatie en participatie 
en openen de weg naar mede-eigenaarschap van kunstenaars, Brusselaars en vele publieken.  
 
Langs het kanaal, dat onze twee locaties Kaaitheater en Kaaistudio’s verbindt, beweegt de Kaai-
werking mee met de tijd, wakkert ze maatschappelijke en artistieke debatten aan en omarmt ze de 
pluriforme podiumkunsten van vandaag. Wees welkom! 
 

We zijn op zoek naar een voltijds (of 4/5de) 

Junior Programma Medewerker  
  
Functie  

× Als lid van het artistiek programmateam denk je mee over de positionering van het huis binnen 
de Brusselse, Vlaamse en internationale context.   

× Je voedt de artistieke werking van het Kaaitheater door je te oriënteren op het brede veld van 
de podiumkunsten, van verschillende generaties en diverse praktijken. Je kijkervaringen in 
binnen- en buitenland, de gesprekken die je voert met collega’s en kunstenaars zijn input voor 
de programmering.  

× Vanuit een voeling met nieuwe, jongere publieken werk je mee aan onze reguliere 
programmering, contextprogramma’s of festivals. Je streeft daarbij naar meer inclusiviteit en 
een ‘sense of empowerment’ bij kunstenaars en publiek. 

× Je denkt mee over de communicatie van het artistieke programma, legt de link naar mogelijke 
publiekswerking en schrijft mee aan programmateksten.  

× Je volgt sommige projecten ook nauwer op, productioneel en budgettair en werkt daarbij 
samen met andere medewerkers. 

 
Het programmateam bestaat uit drie mensen die zich deeltijds bezighouden met de artistieke werking: 
de medewerker Projectontwikkeling Stad & Publiek, en de twee algemene en artistiek coördinatoren. 
Als Junior medewerker met ongeveer 5 jaar ervaring, stap je mee in het langetermijn verhaal van 
Kaaitheater. Daarbinnen kan je functie zich ontwikkelen naar meer verantwoordelijkheden en 
autonomie.   

 
Profiel & competenties:  

× De diverse stad en samenleving is jouw context, zowel de uitdagingen als de rijkdom ervan 
bepalen hoe je in de wereld staat. 

× Je bent op de hoogte van en/of nieuwsgierig naar meeste recente ontwikkelingen en 
uitdagingen binnen podiumkunsten. 



× Dankzij je ondernemendheid en communicatieve skills kan je netwerken ontwikkelen en 
versterken.  

× Je wil meewerken aan dekolonisering en meer inclusiviteit in de praktijk van een 
kunstencentrum. Je bent je bewust van wie zich (niet) gerechtigd voelt te spreken over, of 
deel te nemen aan hedendaagse (podium)kunst.  

× Je kan zelfstandig en gefocust werken, en ook collegiaal functioneren binnen een team.  
× Je spreekt vlot Nederlands, Frans of Engels en je beheerst ten minste een van die drie talen 

ook schriftelijk; je bent bereid Nederlands te leren (indien van toepassing) 
× Je kan flexibel omgaan met je werktijd, en bent vaak beschikbaar ‘s avonds en in het weekend. 

 
Pluspunt 

× Je bent vertrouwd met Yesplan (planningssoftware culturele sector) 
× Je bent op korte termijn beschikbaar (uiterlijk begin september 2021). 

 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, diploma, seksuele 
geaardheid, origine of handicap. Cfr. ons non-discriminatiebeleid. 
 
Aanbod 

× Een voltijds/deeltijds (38u/30,4u) contract van onbepaalde duur. 
× Een vergoeding volgens de barema's van het Paritair Comité 304; looncategorie A. 
× Een aantrekkelijke werkomgeving vol afwisseling binnen een enthousiast team. 
× De mogelijkheid om opleidingen te volgen (persoonlijke vaardigheden en werk gerelateerd). 
× Een werkplek aan de Sainctelettesquare in Brussel; vlot bereikbaar met trein, tram, bus en 

metro. 
× 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding. 
× Maaltijdcheques, een groepsverzekering, een 13de maand en na 1 jaar dienst een 

hospitalisatieverzekering. 
 
Interesse in deze job? 
Stuur je motivatiebrief met cv voor 23 mei 2021 naar job@kaaitheater.be.    
Geselecteerde kandidaten krijgen vóór 28 mei 2021 een uitnodiging voor een gesprek dat plaatsvindt 
op 3 of 4 juni 2021. 
 
Voor bijkomende info kan je terecht op 02/201.58.58 (Nadia El-Boubsi). 
Alle kandidaturen worden met aandacht en discretie behandeld. 
 
 


