ARTFORUM / URBAN WOORDEN zoekt een

MEDEWERKER ZAKELIJKE ONDERSTEUNING en PRODUCTIE (M/V/X)
Artforum / Urban Woorden verzorgt een uitgebreid aanbod van artistieke workshops, trajecten en projecten
in Vlaanderen en Brussel. We werken voor jeugdhuizen en jeugddiensten, buurtwerkingen, cultuurcentra,
bibliotheken en scholen ...
De verschillende projecten zetten we op samen met een 50-tal freelance artiesten en een team van 10
vaste medewerkers.
Artforum / Urban Woorden woont in OPEK aan de Leuvense Vaartkom en timmert samen met de andere
huisgenoten aan een uniek cultuurhuis in Leuven.

DE TAKEN
-

-

zakelijke ondersteuning
Je ondersteunt de zakelijk coördinator in het financieel beheer van de organisatie. Facturen
opstellen en opvolgen, boekhouding (in overleg met het boekhoudkantoor), betalingen, …
Daarnaast werk je mee aan subsidiedossiers, zowel in de verantwoording ervan als bij de aanmaak
van nieuwe dossiers.
onthaal
Je bent het eerste aanspreekpunt voor al wie fysiek, telefonisch of per mail bij ons aanbelt.
all-round productie voor onze activiteiten in OPEK
Je bent verantwoordelijk voor de productionele ondersteuning van de activiteiten die we in OPEK
organiseren zoals bvb. jaarreeksen, workshops, festivals, toonmomenten, .... Je bent het
aanspreekpunt voor iedereen die daarbij betrokken is en regelt alles wat nodig is om de
verschillende activiteiten vlot te laten lopen: catering, materiaal, inschrijving deelnemers, …
Verder vertegenwoordig je Artforum / Urban Woorden in onze cohousing OPEK voor de
lokalenplanning.

Regelmatig is er overleg tijdens (team)vergaderingen.

PROFIEL
●
●
●
●
●
●
●
●

Je kan je vinden in de missie en visie van Artforum e
 n Urban Woorden
Je voelt je thuis in een kunsteducatieve organisatie die met en voor kinderen en jongeren werkt
Je kan snel schakelen (maar ook overzicht bewaren) en kan zelf je werk organiseren
Je bent stipt en hebt oog voor detail, zowel met cijfers als met taal
Je werkt efficiënt en gestructureerd
Je kan zowel in team als zelfstandig werken
Je steekt graag de handen uit de mouwen
Je bent bereid om af en toe ‘s avond of in het weekend te werken

WIJ BIEDEN
● Een contract van onbepaalde duur 0,8 vte (met optie op een voltijdse betrekking), vanaf 1 januari 2020
(of vroeger)
● Een job met veel zelfstandigheid in een enthousiast team
● Een bijzondere werkplek in OPEK aan de Leuvense Vaartkom, waar de stad volop ontwikkelt

● Een loon volgens de barema’s van PC 329.01, woon-werkverkeer/fietsvergoeding en maaltijdcheques
(na 6 maanden)
● De mogelijkheid om mee te bouwen aan een organisatie in volle ontwikkeling

PROCEDURE
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie ten laatste op 13 november 2019 naar sollicitaties@artforum.be. Dat
kan in een getypte versie maar even goed in een andere vorm.
Na een selectie op CV en brief (of andere inzending) worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een
gesprek en een schriftelijke proef.
Met vragen over deze vacature kan je terecht bij Tomas Vogels, zakelijk coördinator op +32 16 24 66 24 of
tomas@artforum.be

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT
Artforum / Urban Woorden draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel en wil in haar ploeg de
samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. We selecteren op basis van vaardigheden en persoonlijkheid.
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht diploma, gender, seksuele oriëntatie, afkomst of
beperking.

