
MADAM FORTUNA ZOEKT PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE - DEELTIJDS

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.

In hartje Antwerpen, midden in de bruisende en superdiverse wijk Borgerhout, ligt de broedplaats

van Madam Fortuna. Madam Fortuna omarmt de mensen in haar stad, haar land en heel Europa

met wervelende muziek, theater en muziektheater.

OVER DE FUNCTIE

● Je bent het eerste aanspreekpunt voor de zaalverhuur en de vrijwilligers in huis

● Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van alle producties

● Je volgt elk project op van pre- tot en met postproductie, rekening houdend met alle

administratie die daarbij komt kijken.

● Je vertaalt de wensen en noden van de artistieke ideeën in een realistische planning, je

overlegt zowel intern als extern, en je hebt daarbij oog voor financiële en technische

haalbaarheid en duurzaamheid.

● Je geeft leiding aan een klein en wisselend team van vrijwilligers, tijdelijke medewerkers en

stagiairs.

PROFIEL

● Je kan relevante ervaring voorleggen in het coördineren van producties.

● Je hebt affiniteit met het sociaal-artistieke werkveld.

● Je kan planmatig werken en prioriteiten stellen.

● Je denkt proactief en probleemoplossend.

● Je bent stipt en nauwkeurig in je administratie.

● Je hebt affiniteit met het beheer van budgetten.

● Je bezit leidinggevende capaciteiten.

● Je bent communicatief en open ingesteld.

● Je kan werken in teamverband, maar je kan ook zelfstandig taken uitvoeren.

● Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te werken met avond- en weekendwerk.

● Je hebt een rijbewijs B.

● Theatertechnische kennis (licht, geluid, decor) is een plus.

● Je communiceert vlot schriftelijk en mondeling, in het Nederlands, Frans en Engels, maar

kennis van nog andere talen geven je een streepje voor!
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Wat hebben we voor jou in petto?

● Een deeltijdse, uitdagende en afwisselende job voor onbepaalde duur in een bruisende,

culturele omgeving in hartje Borgerhout.

● Een vaste deeltijds job (2/5e) met optie tot uitbreiding in periodes van grotere producties.

● Arbeidsvoorwaarden en verloning conform de geldende CAO-barema’s en Paritair Comité

304.

● Tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer in overeenkomst met de wettelijke

regeling.

● Contract van onbepaalde duur vanaf maart 2023.

Stel je kandidaat

Stuur jouw CV en motivatie naar louise@madamfortuna.be voor 12/02/2023. Gesprekken worden

voorzien op dinsdag 14 februari.

Voor vragen over deze vacature kan je terecht bij louise@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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