
 

Het Théâtre de Liège, Europees Centrum voor Theater en Choreografische Creatie van de 

Federatie Wallonië-Brussel is op zoek naar 

Een tourmanager 

Als tourmanager neemt u, in samenwerking met de Algemene en Artistieke Directie, deel 

aan de promotie en de verkoop van de gedelegeerde producties van de instelling. U 

activeert uw contacten en netwerk om rondleidingen in binnen- en buitenland op te zetten. 

Beschrijving van de taken: 

- Zorgen voor de verspreiding van gedelegeerde producties in België en in het 

buitenland  

- Organiseren van de follow-up van de rondleidingen en de ontvangst van de 

programmeurs 

- Beheer en bijwerking van het bestand van beroepsbeoefenaars   

- Beheer van het tourschema en de artistieke en technische teams in samenwerking 

met de technische en productieafdelingen 

- Deelnemen aan de ontwikkeling van promotiemiddelen voor gedelegeerde 

producties 

- Deelnemen aan shows, beurzen en vergaderingen van programmeurs 

- Prospectie van nieuwe markten 

- Indiening van aanvragen bij de overheid voor steun bij prospectie en presentatie van 

voorstellingen 

 

Kandidaat profiel - Vaardigheden: 

Knowhow: 

- Uitstekende interpersoonlijke en schriftelijke vaardigheden  

- Organisatorische en communicatieve vaardigheden 

- Zeer goede kennis van de podiumkunstensector in FWB en internationaal 

- Goede kennis van het Frans, kennis van het gesproken en het geschreven Engels, 

niveau C1, kennis van andere talen is een pluspunt 

- Vaardigheid in Word, Excel, Power Point en Zoom kantoorsoftware 

- Goede kennis van budgettering en boekhouding is een pluspunt 

Vermogen om te werken: 

- Flexibiliteit in het beheer van de werkuren, ter plaatse en op de baan; u zult zich in 

België en in het buitenland moeten verplaatsen 

- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken 

- Creativiteit en zin voor initiatief tonen 

- Vermogen om als bemiddelaar op te treden 

- Politiek bewustzijn 

- Overtuigingskracht 

- Belangstelling voor cultuur in het algemeen 

- Kennis van en belangstelling voor niet-Europese culturen en andere gebieden van 

artistieke schepping en praktijk 



 

 

Diploma - Ervaring  

De kandidaat moet in het bezit zijn van een masterdiploma op een relevant gebied 

(communicatie - cultuurmanagement - journalistiek, enz.) en aantoonbare ervaring hebben 

in een soortgelijke functie in een culturele instelling of onderneming. 

Wij bieden u een functie met ontplooiingsmogelijkheden in een aangename en dynamische 

werkomgeving. 

Aanvangsdatum: september 2021 - voltijds contract van bepaalde duur van in eerste 

instantie één jaar. 

De geselecteerde kandidaten krijgen een auditie in de week van 16 augustus 2021. 

CV en sollicitatiebrief uitsluitend per e-mail te sturen vóór 30 juni 2021 naar:  
 
Francoise VANHAKENDOVER : f.vanhakendover@theatredeliege.be  
Bertrand LAHAUT : b.lahaut@theatredeliege.be  
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