
Brufête vzw is op zoek naar een productieverantwoordelijke voor participatieve 

projecten/culturele bemiddeling (M/V/X). 

OPDRACHT 

Brufête vzw organiseert diverse evenementen voor de Stad Brussel, onder meer in de 

openbare ruimte, op het grondgebied van de Stad (centrum / Laken / Neder-Over-Heembeek 

- Haren). Bij sommige evenementen, waaronder de nieuwe versie van Nuit Blanche, worden 

er artistieke projecten opgezet waarbij het publiek wordt betrokken. Om het operationele 

gedeelte tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek naar een 

productieverantwoordelijke participatieve projecten/culturele bemiddeling.  

TAKEN 

Je werkt onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de projectleider en je werkt nauw 

samen met de cultuurbemiddelaar van de dienst Cultuur van de Stad Brussel:  

- Je legt contacten met verschillende initiatieven en plaatselijke verenigingen, in 
overleg met het team, om hen op de hoogte te brengen van activiteiten die voor hen 
van belang kunnen zijn. 

- In samenwerking met het team neem je de verantwoordelijkheid voor het uitwerken, 
organiseren en aankondigen van bemiddelingsacties. 

- Rekening houdend met de specifieke aanpak van de geprogrammeerde kunstenaars, 
ga je op zoek naar deelnemers door samen te werken met de actoren op het terrein 
(verenigingen, scholen, winkeliers, bewoners...). Je kiest de weg van het langdurige 
partnerschap. 

- Je zorgt voor de logistieke opvolging van de deelnemers, zowel individueel als in 
groep (praktische regelingen, uur en plaats voor de workshops, opvolging na afloop 
van het evenement, enz.). 

- Je zorgt voor de logistieke ondersteuning en de administratieve follow-up van de 
projecten. 

- Je organiseert de nodige vergaderingen voor de opvolging en coördinatie. Je zorgt 
ervoor dat er tijdens deze vergaderingen notities worden genomen en verslagen 
worden gemaakt. 

- Je schrijft verschillende documenten om de informatie rond de projecten begrijpelijk 
te maken en te verspreiden (pedagogische fiches, gerichte aankondigingen, enz.). 

- Je doet documentair onderzoek en volgt de sociaal-artistieke ontwikkelingen. Je volgt 
de actualiteit wat betreft bemiddeling en aanverwante projecten. 

- Je opdracht houdt in dat je regelmatig op het terrein aanwezig bent, soms 's avonds 
of in het weekend. 

- Je voert een evaluatie uit na het evenement. Samen met de culturele bemiddelaar 
van de culturele dienst bouw je een netwerk uit. 

- Je voert alle andere taken uit die nuttig zijn voor de functie. 
 

 

PROFIEL 

• Je hebt minstens 3 jaar beroepservaring die relevant is voor de functie. 



• Je hebt vaardigheden en ervaring op het gebied van projectbeheer en -coördinatie. Je 
werkt gestructureerd en hebt een resultaatgerichte houding. Je hebt gevoel voor synthese 
en een goed analytisch vermogen. 

• Je werkt vanuit een partnerschapslogica. Je hebt een luisterend oor en kunt je inleven in 
de aanpak van kunstenaars, partners en deelnemers. Je werkt vanuit een teamgeest en 
met het oog op het creëren of versterken van banden, zowel binnen de projecten als met 
het afdelingsteam. Je werkt goed samen met andere teamleden om gemeenschappelijke 
doelen te bereiken. 

• Je legt gemakkelijk contacten met een gevarieerd publiek. 

• Je hebt kennis van formele en informele communicatiemethoden die geschikt zijn voor 
participatieve/culturele bemiddelingsprojecten. Een goede kennis van 
communicatiemiddelen, waaronder sociale netwerken, is een pluspunt. 

• Je hebt een goede kennis van de culturele wereld en het verenigingsleven in Brussel, 
zowel Franstalig als Nederlandstalig. 

• Je hebt goede schrijfvaardigheden. 

• Je bent bedreven in tekstverwerking en spreadsheets (word/excel) 

• Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands en je hebt een goede kennis van het Engels. 

 

Bachelordiploma met maatschappelijke oriëntatie / communicatie / social / design / 

samenwerking en ontwikkeling 

Contract van onbepaalde duur (voltijds) 

Salaris :  

- Niveau B : bachelordiploma, eerste cyclus universitair diploma of gelijkwaardig diploma 

hoger onderwijs 

- Openbare sector  

(https://loonsimulator.brussel.be/) 

Voordelen: maaltijdcheques (5€/dag), MIVB-abonnement 100% terugbetaald  

 

Stuur je sollicitatie (sollicitatiebrief + cv) naar: culture.secr@brucity.be 

Uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties: 21 maart 2021 om middernacht 

Er zal een eerste selectie worden gemaakt en de geselecteerden zullen worden uitgenodigd 

voor een schriftelijke test en een gesprek. 

 

DATUM INDIENSTTREDING 

Je bent idealiter beschikbaar vanaf mei 2021. 

https://loonsimulator.brussel.be/

