MADAM FORTUNA zoekt Algemene coördinator
Organisatie
Madam Fortuna is een participatieve kunstenorganisatie uit Antwerpen. Het is een kunstlab voor artistieke
liefhebbers, aspirant kunstenaars en professionele artiesten. Samen maken ze theater, muziek, zang en
spoken word, waarin artistieke uitwisseling en ontmoeting centraal staan. We spelen met trots: in de eigen
zaal, in de openbare ruimte, op festivals, in Vlaamse cultuurhuizen en in het buitenland. Madam Fortuna wil
dat kunst wordt gezien als belangrijke motor voor verandering bij mens en maatschappij. We willen inclusief
denken en tolerantie stimuleren.

Over de functie
Met het definitief verkrijgen van de cultuursubsidies is er nu de mogelijkheid om een algemene coördinator
aan te stellen per januari 2023. MF zoekt een collega die zijn/haar/hun schouders wil zetten onder deze
verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dragen voor de algemene koers van de organisatie en het houden van overzicht over de
dagelijkse werking. De verschillende departementen ondersteunen en aansturen waar nodig.
Ontwikkelt, samen met de raad van bestuur en de medewerkers, de missie en de visie van Madam
Fortuna en implementeert het bestaande inhoudelijke en financiële beleid.
Contactpersoon voor de teamleden
Beheer van de contracten
Meeschrijven, opvolgen en afhandelen van de subsidiedossiers in samenspraak met de artistieke
leiding.
Vertegenwoordigt Madam Fortuna bij diverse externe organisaties en bij partners op lokaal, Vlaams en
internationaal niveau.
Financieel overzicht behouden van de inkomsten en uitgaven, de timings hiervan (cashflow) goed in het
oog houden en het opstellen en opvolgen van de jaarlijkse begroting.

profiel
•
•
•
•
•

Ervaring en de juiste instelling zijn belangrijker dan een specifiek diploma. MF zoekt iemand die initiatief
neemt en zorgt dat de organisatie op rolletjes loopt.
Oplossingsgericht kunnen denken en het overzicht kunnen houden over de verschillende projecten van
MF. Kunnen delegeren in overleg met de betrokken partijen zodat MF een organisatie kan zijn waarin
vrijwilligers, kunstenaars, buurtbewoners en jongeren zich thuis voelen.
Vertrouwd zijn met subsidie aanvragen en/of het indienen van dossiers is een voordeel.
Heeft een passie voor podiumkunsten en draagt op een enthousiaste manier onze missie uit.
Affiniteit met het participatieve werkveld.
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Wat hebben wij voor jou in petto?
•
•
•

Een voltijdse job met een marktconforme verloning en een contract van onbepaalde duur.
Een boeiende en afwisselende job in een klein, gedreven team.
Tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer in overeenkomst met de wettelijke regeling.

Stel je kandidaat
Stuur jouw CV en motivatie naar celine@madamfortuna.be voor 16/11/2022.
Voor vragen over deze vacature kan je terecht bij celine@madamfortuna.be
Madam Fortuna hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. Kwaliteiten en talenten
van medewerkers staan voorop.
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