
VACATURE: ZAKELIJK LEIDER·STER (V / M / X)

Het Kunstenfestivaldesarts zoekt een zakelijk leider·ster voor onbepaalde duur.

Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal kunstenfestival dat in het teken staat van hedendaags
theater, performance, dans en bij uitbreiding film en beeldende kunst. Al deze disciplines hebben één
belangrijk aspect met elkaar gemeen: hun live uitvoering en beleving. Het festival verkent hybride en
eigenzinnige kunstvormen. Het festival vindt elk jaar plaats in mei en duurt drie weken. Het veelzijdige
programma wordt in niet minder dan twintig culturele plekken getoond, alsook in verschillende publieke
ruimtes.

Functieomschrijving:

Als zakelijk leider·ster ben je verantwoordelijk voor het beheer, de financiële, administratieve en
organisatorische opvolging van de organisatie. In samenwerking met de artistieke directie werk je aan de
realisatie van het artistiek project en aan de inschrijving ervan in de Brusselse culturele en politieke
context.

Je bent een ervaren persoon die zich wil ontwikkelen in de algemene leiding van een culturele organisatie
en die de missie en doelstellingen van het festival en het bi-communale karakter ervan een warm hart
toedraagt. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie en vertegenwoordigt hen bij hun afwezigheid.

Takenpakket:

De functie houdt onder meer de volgende taken in:

- Je ontwikkelt een heldere visie en strategie op zakelijk vlak, zowel voor het geheel van de
werking van het festival als voor diverse projecten en activiteiten en dit in nauwe samenwerking
met de artistieke directie.

- Je vertegenwoordigt het festival binnen het lokale en internationale culturele landschap, de
subsidiërende overheden, sponsors en diverse externe overleggen (OKO, BKO/RAB, IETM, …)
in nauw overleg en in samenwerking met de artistieke directie.

- Je bent verantwoordelijk voor een coherent personeelsbeleid en draagt bij in de organisatie aan
de ontwikkeling van een HR beleid.

- Je houdt toezicht op de personeelsadministratie in samenwerking met de administratief
assistent·e.

- Je maakt begrotingen op, volgt de budgetten, de afrekeningen en de financiële procedures
(budgetbewaking, liquiditeit, controlesystemen, enz) op en probeert deze te optimaliseren in
samenwerking met de administratief assistent·e.

- Je houdt toezicht op de boekhouding in samenwerking met de assistent·e en de boekhouder.



- Je adviseert over de opmaak van diverse contracten (personeel, coproductie, presentatie,
samenwerkingen, sponsoring, …).

- Je staat het team bij in financiële onderhandelingen, bewaakt met hen het financiële kader en
beheert de administratie van de artistieke projecten (auteursrechten, voorheffing, …) in
samenwerking met de administratief assistent·e.

- Je houdt toezicht op en zorgt voor de implementatie van het ticketingsysteem.
- Je schrijft en coördineert het opmaken van de dossiers naar diverse overheden, zowel de

aanvragen als de afrekeningen.
- Je rapporteert in samenwerking met de artistieke directie aan de Raad van Bestuur.
- Je zorgt ervoor dat de wettelijke verplichtingen van de vereniging worden nagekomen.
- Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks en administratief beheer van de kantoren en

infrastructuur.
- Je adviseert over de juiste naleving van de Code Goed Bestuur.

Profiel:

- Je hebt enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie.
- Je hebt een uitgebreide kennis van financieel en administratief beheer, bij voorkeur in de culturele

sector.
- Je hebt ervaring met boekhouden en kan financiële verslagen interpreteren.
- Je bent geïnteresseerd in de podiumkunsten in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en het buitenland.
- Je kan zelfstandig werken met geen angst om beslissingen te nemen en met oog voor detail.
- Je respecteert deadlines en kan meerdere dossiers tegelijk beheren en prioritiseren.
- Je hebt sociale vaardigheden, je kan een team leiden en je collega's motiveren.
- Je bent flexibel qua uren.
- Je Nederlands of Frans is uitstekend (niveau C2) en je hebt een goede kennis van de andere taal

(niveau B2) en een goede kennis van het Engels (niveau B2).
- Wonen in Brussel is een pluspunt.

Ervaring, knowhow en motivatie zijn belangrijker dan een diploma. Het Kunstenfestivaldesarts zet zich in
voor gelijke kansen en diversiteit. Bij gelijke kandidaturen zal voorrang worden gegeven aan profielen
(geslacht, afkomst, leeftijd, ...) die ondervertegenwoordigd zijn binnen de instelling.

Wij bieden:

- Een unieke werkervaring in een internationaal gerenommeerd cultureel festival.
- Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die zo spoedig mogelijk ingaat.
- Een salaris op basis van de pariteitscommissie 304 voor de uitvoerende kunsten (categorie A),
aangevuld met maaltijdcheques.
- 100% vergoeding van uw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of met de fiets.

Interesse?

Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met Dries Douibi (dries@kfda.be).

Stuur je CV en een brief met je motivatie per e-mail, ter attentie van Dries Douibi (dries@kfda.be), vóór
15 augustus 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 en 25 augustus.


