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Coördinator programmatie (M/V) voor A+ Architecture in Belgium (ICASD vzw)
Omschrijving van A+ Architecture in Belgium:
• A+ Architecture in Belgium is een speler in het culturele veld
• A+ bestrijkt de verschillende media van het tijdschrift, de website, sociale netwerken, lezingen,
tentoonstellingen en evenementen.
• A+ heeft de ambitie een platform te zijn dat inspireert, uitnodigt tot debat en kennis deelt.

Omschrijving van de functie:
•

•
•
•

Je programmeert en coördineert, samen met je directe collega programmacoördinator, het
programmatorische luik van A+ Architecture in Belgium: de internationale en nationale lezingenreeksen, de
tentoonstellingen en de bijhorende publicaties.
Deze taken bevatten het definiëren van de inhoud in samenspraak met je directe collega en de artistiek
directeur, de opvolging van de productie en de budgetten en het opstellen van de subsidieaanvraagdossiers.
Je werkt hiervoor in teamverband met de communicatieverantwoordelijke, de commercieel verantwoordelijke
en de redactie van het tijdschrift A+.
Je rapporteert aan de artistiek directeur.

Profiel:
• Je hebt ervaring in het architectuurveld (praktijk, onderwijs, culturele sector, media, ...) en beschikt over een
netwerk binnen dit domein. Je hebt ervaring met culturele programmatie.
• Ervaring met subsidieaanvragen, evenals internationale ervaringen, is een voordeel.
• Je hebt een positieve en analytische aanpak en kan op een constructieve en transparante manier werken.
• Je beheerst Nederlands, Frans en Engels.
• Je bent sociaalvaardig en een echte teamplayer
• Je bent flexibel in je werkuren.
Wij bieden:
• Een flexibele en dynamische werkomgeving met veel ruimte voor ondernemingszin en initiatieven.
• Mooie kansen in het culturele en architecturale veld.
• Samenwerking in een capabel en geëngageerd team.
• Een 4/5 contract van onbepaalde duur.
• Een aangepaste verloning op basis van je competenties en ervaring, en extralegale voordelen.
Geïnteresseerd?
Stuur je kandidatuur + motivatiebrief naar Deborah Schwarzbaum op het adres secretariat@a-plus.be voor 15
januari 2019

