
JOBOMSCHRIJVING  
 
Je bent algemeen eindverantwoordelijke van een stedelijke programmatie-VZW (EVA): vzw  
Cultuurcentrum Kortrijk, met 3 merken: Schouwburg Kortrijk, Muziekcentrum Track en Uit in  
Kortrijk. Cultuurcentrum Kortrijk speelt een belangrijke rol in het kunsten-landschap, zij vormt  
het speerpunt en de vuurtoren van het stedelijk cultuurbeleid.  
 
Als gastheer ontvangt de werking heel wat receptieve organisaties van uiteenlopend  
karakter: amateurs èn professionele gezelschappen, zowel non profit als commerciële  
partners zijn er vaste klant. De service die het huis vanuit de drie werkingen (Schouwburg,  
Track en Uit in Kortrijk) genereert, is professioneel en klantvriendelijk.  
 
Het cultuurcentrum is ook een katalysator, waarbij samenwerking gestimuleerd wordt,  
thema’s naar voor geschoven worden, sector-overschrijdend initiatief genomen wordt.  
Als laatste, maar heel belangrijk is de rol van actor in de stad en regio. De programmering via  
verschillende formats en periodes, is kwalitatief en divers: een staalkaart van wat op  
internationaal en nationaal vlak op de kunsten ontwikkeld wordt.  
 
Je komt terecht in een ploeg van een 30-tal enthousiaste en betrokken collega’s, kan een  
werking uitbouwen in een prachtige historische zaal, een vernieuwd Muziekcentrum en in een  
dynamische stad in volle ontwikkeling. Je bouwt mee aan de verdere uitbouw van  
Cultuurcentrum Kortrijk tot een toonaangevend cultuurhuis in de regio Kortrijk.  
 

Zakelijk beleid  
 Opmaak van een beleidsplan, jaar-actieplannen en vertaling naar een operationele werking.  

 Bewaken en sturen van de inhoudelijke werking. Jaarlijks opmaken van een werkingsverslag  
die een overzicht geeft van de werking van het voorbije jaar, gestaafd met cijfers.  

 Opmaak van jaarlijkse begroting, project-begrotingen en financieel verslag. Interpretatie van 
de cijfers en rapportage intern, aan RvB en AV, aan CBS en GR.  

 Voorbereiden, voorzitten en rapporteren aan Dagelijks Bestuur, Raad Van Bestuur en 
Algemene Vergadering.  

 Beleid ontwikkelen rond ticketverkoop van culturele activiteiten in Kortrijk en opvolgen van de 
verschillende software- en financiële contracten van Uit in Kortrijk.  

 Beleidsmatige evoluties over cultuur volgen bij verschillende overheden: Vlaamse 
Gemeenschap, Europese Gemeenschap, Provincie West Vlaanderen, Stedelijk beleid.  

 Opvolgen van subsidie-lijnen en zoeken naar opportuniteiten om extra fondsen te werven.  

 Opzetten van een sponsorbeleid, uitwerken van sponsor-formules en opvolgen van die 
contacten.  

 Coördinatie en leiden van de dagelijkse werking, planning, overleg-momenten, afstemming 
van de verschillende teams: inhoudelijk, communicatie en exploitatie. 



 

Inhoudelijk  
 Schouwburg Kortrijk: eindverantwoordelijke van de reguliere programmering en de 

verschillende projecten (jaarlijks terugkerend en eenmalig). Controle en tekenen van alle 
contracten die bij voorstellingen horen.  

 Muziekcentrum Track: coördineren van de beleidslijn ‘Kortrijk Muziekstad’ uit Plan Nieuw  
Kortrijk. Exploitatie-plan opmaken van het gebouw, samenwerking stimuleren en opvolgen  
van de vier basisfuncties: muzieksite, marketing ‘Kortrijk Muziekstad’, muziek-creatie en  
muziekonderwijs & muziekindustrie.  

 Optimaliseren van de samenwerking met jeugdcentrum Tranzit met focus op 
talentontwikkeling en urban culture.  

 Uitwerken van een optimale samenwerking met het team evenementen vanuit een 
functionele clustering van binnen- en buitenprogrammering en -productie. De unieke rol van 
de ontmoetingscentra hierbij ook betrekken.  
 

Personeelsbeleid  
 Dagelijkse leiding aan een ploeg van 30 bekwame en zelfstandige mensen, waarvan 10  

rechtstreeks.  

 In samenwerking met de personeelsdienst: selecties mee volgen, opvolgen sociaal-medisch  
team, bewaken en optimaliseren van het organogram, periodieke evaluaties en 
functioneringsgesprekken.  

 Bijhouden captor (tijds-registratiesysteem) en toepassing hiervan in de werking. Opvolgen 
van alle avond-personeel in de verschillende statuten (extra contracten, PWA, vrijwilligers, 
jobstudenten). Verder uitbouwen van vrijwilligersbeleid.  

Infrastructuur  
 Eindverantwoordelijke voor de infrastructuur die de vzw exploiteert. Opvolgen van 

verbouwingsdossiers en van de nodige investeringen.  

 Eindverantwoordelijke van de exploitatie van de twee gebouwen: Schouwburg en 
Muziekcentrum Track.  

 Beleid uitstippelen over de foyer in de Schouwburg en de bijhorende onderhandelingen 
voeren met brouwers, leveranciers. Opvolgen van inrichting, uitbating, aanbod dranken en 
programmering.  

 Opvolgen retributie-reglement, kalender-beheer optimaliseren, uitbouwen van receptief en 
commercieel zaal-gebruik.Opvolgen van twee concessies horende bij de infrastructuren: De 
Souffleur (Komedie) en Muziekcafé Track. 

Overleg  
 Opzetten van interne overlegstructuren die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking, 

organisatie van studiedagen en teambuilding activiteiten.  

 Opvolgen van intern stedelijk overleg. Katalysator voor stedelijke inhoudelijke trajecten en 
inhouden.  

 Opvolgen van relevante overlegstructuren in de stad, regio en op Vlaams niveau.  


