Ken je SPOTZ-ON al ? We zijn een jonge VZW die kwaliteitsvolle showkoor- en
(musical)figurantenopleidingen aanbiedt. SPOTZ-ON ambieert een educatief hoog niveau met
topdocenten, een vernieuwende aanpak en een eigen sound. We organiseren opleidingen,
workshops, stages, … voor jonge performers die hun talenten verder willen ontwikkelen. Studio
100 en SPOTZ-ON werken nauw samen, maar we zoeken steeds naar extra podiumkansen voor al
onze talenten. Om SPOTZ-ON verder uit te bouwen als hét referentiemerk in het culturele
werkveld, zoeken we een
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je hebt de operationele leiding over ‘SPOTZ-ON’: je bent verantwoordelijk voor het showkoor
en de (musical) figurantenopleidingen op organisatorisch vlak en bouwt deze succesvol uit
Je plant, organiseert en coördineert optredens/activiteiten van het koor voor interne en
externe producties en opleidingen voor (musical) figuranten
Je zet SPOTZ-ON in de markt en gaat op zoek naar nieuwe opportuniteiten: optredens,
stages, workshops allerhande (musical, figuratie, koor, …)
In overleg met de artistiek leider zoek je docenten voor opleidingen en workshops; je
onderhandelt de voorwaarden en zorgt voor contracten en een correcte administratie
Je onderhandelt over tarieven voor opdrachten, stelt offertes op en je waakt over een
vlekkeloze administratie
Je informeert ouders, leerlingen en deelnemers aan workshops over repetities, optredens,
audities, … alle praktische informatie ontvangen ze van jou in een heldere communicatie; je
bent hun eerste aanspreekpunt bij vragen
Je bent verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het opmaken van lessenroosters, het
boeken van repetitieruimtes, …
Je beheert, onderhoudt en stoffeert de social media kanalen en de website
Het gaat om een deeltijdse betrekking (3 tot 4 dagen per week) met een contract van
bepaalde duur tot 30 juni 2022; je werkt vanuit Schelle
Je rapporteert aan de voorzitter van de raad van bestuur

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bacheloropleiding achter de rug én minstens 3 jaar ervaring in een
organisatorische functie
Je bent communicatief bijzonder sterk onderlegd
Je bent een geboren onderhandelaar en gaat steeds op zoek naar de beste oplossing voor
alle partijen
Je hebt een zakelijk inzicht en werkt zeer resultaatgericht
Je kan prioriteiten stellen en denkt probleemoplossend
Je bent stressbestendig, ondernemend en flexibel

•
•
•

Je bent een doener en weet van aanpakken
Je hebt ervaring in- of affiniteit met de culturele sector en/of het cultureel onderwijs
Passie voor muziek en musicals is een plus

Herken je jezelf ? Mail dan je CV naar jobs@SPOTZ-ON.be. Wij bieden een boeiende job met
veel ruimte voor autonomie en afwisseling.

