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Functiebeschrijving 

Productieleider Tentoonstelling “Paradise” 
(Voltijds – tijdelijk voor de duur van 2 jaar) 

 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming  :  Productieleider (interactieve) tentoonstelling “Paradise” 

Cluster   :  Sport, Cultuur, Leren en Beleven 

Team  :  Musea en Erfgoed 

Loonschaal         :  B1-B3 (voltijds) 

Rapporteert aan  :  Projectmanager en curatoren 

 

Doel van de functie 
 

Als productieleider sta je in voor de realisatie van de verschillende kunstinstallaties van PARADISE.  Dit in nauwe 

samenspraak met de curatoren en projectmanager.  

Je staat in voor het behalen van de vooropgestelde planning en deadlines.  Je bent creatief en flexibel om de 

wensen van kunstenaars te vertalen in concrete en realiseerbare projecten. 

PARADISE Kortrijk 2021 is een interactief kunstenparcours met een mix van bestaande werken en nieuwe 
creaties van (inter)nationale kunstenaars.   
De hoofdstructuur wordt bepaald door een parcours van (enkele interactieve) installaties met een sterke, visuele 
impact.  PARADISE belicht via deze creatieve ingrepen de stedelijke ontwikkelingen en stimuleert via beeldende 
kunst de beleving van het openbaar domein.  Het thema PARADISE biedt de mogelijkheden op een toegankelijke 
tentoonstelling die in staat is om een breed publiek aan te spreken. 
 
PARADISE Kortrijk bevat binnen- en buiteninstallaties van internationale kunstenaars die geïnteresseerd zijn in 
het sociale, maatschappelijke aspect van kunst en de relatie van het werk met de toeschouwer.  We nodigen 
kunstenaars van alle hoeken van de wereld uit, wiens werk een dialoog aangaat met de publieke ruimte en het 
stedelijk leven. 

De artistieke ervaringen geven de bezoeker de mogelijkheid om te reflecteren over zijn persoonlijke handelen en 
zijn visies.  De bezoeker wordt uitgenodigd om na te denken over de impact van zijn handelen en over hoe zijn 
acties kunnen bijdragen tot het bouwen aan een betere, tolerante en meer respectvolle gemeenschap. 

De afgelopen jaren vervaagden de grenzen tussen kunst en stedelijke planning.  Beide sectoren dragen bij tot 
een positieve herformulering van de stedelijke, openbare ruimte en stimuleren het bewustzijn van de bewoners.  
PARADISE Kortrijk laat toe de stad te herontdekken. De tentoonstelling toont hoe onze urbanistische leef- en 
woonomgeving deel uitmaakt van ons dagelijks bestaan.  Het stadsfestival biedt ons een aantal opportuniteiten 

die we voordien misschien niet zagen. Via allerlei kunstinterventies nodigt PARADISE de bezoeker uit om een 
bewuste positie in te nemen, de schoonheid van de stad te herontdekken en menselijk gedrag te beschouwen 
vanuit een ander perspectief. 
 
PARADISE zal plaatsvinden tussen 19 juni en 17 oktober 2021. 
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Verantwoordelijkheden 
 

• In opdracht van de curatoren realiseer je de diverse kunstinstallaties.  In de uitwerking hou je rekening 

met o.a. de planning van de projectmanager. 

 

• Je maakt samen met de communicator, publieksmedewerker, curatoren deel uit van de projectgroep. 

 

• Je staat in voor de totale coördinatie van de diverse installaties op openbaar domein en in de gekozen 

locaties :  

o Je coördineert de installaties van idee naar permanent onderhouden uitbating tot afbouw.   

o Je bent in staat de conceptuele tentoonstellingsvoorstellen te vertalen naar concrete 

kwalitatieve realisaties en producties in al de facetten. 

o Je zoekt geschikte locaties. 

o Je staat in voor connectie tussen kunstenaar, locatie en lokale partners en stakeholders. 

o Je regelt en verzorgt de contactmomenten met de kunstenaars. 

o In nauw overleg met de logistiek coördinator/chef techniek, die met jou instaat voor de 

technische vertaling naar een veilige en gekeurde realisatie, ontwikkel, begroot  en plan je de 

productie, plaatsing, onderhoud en afbouw van de werken.  

o Je houdt bij realisatie ook duurzaamheid en/of vervolgtraject van de werken voor ogen.  

o Je bewaakt de mijlpalen en het budget hierbij. 

o Je zorgt voor een tijdig voorleggen van dossiers aan college burgemeester en schepenen waar 

nodig. 

 

• Je beheert je productiebudget : 

o Je detailleert de uitgaven per deelproject, bewaakt het volledige productiebudget en je staat in 

voor de financiële rapportering hierover. 

o Je maximaliseert de inkomsten : 

▪ Uitwerken van subsidiedossiers  

▪ Uitwerken van sponsorwerving 

o Je staat in voor de juridisch/financiële administratie 

 

• Je staat in voor de inhoudelijke vertalingen ifv communicatie, deelprojecten en publiekswerking : 

o Je verzorgt de artistieke doorvertaling naar de verschillende deelprojecten 

o Je stimuleert de lokale verankering, publiekswerking en publieksparticipatie 

o Je vertaalt het artistiek concept door naar communicator, PR, social media-strategie en naar 

publiekswerking. 

 

• Je staat in voor de projectuitvoering : 

o Je staat in voor de organisatie van het bruiklenen en transport 

o Je zorgt voor de nodige verzekeringen  

o Je coördineert de opbouw en afbouw van de tentoonstelling. 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 

• Interne en externe mobiliteit 

o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau en een gunstig 

evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie. 

 

• Werving  

o Bachelordiploma en min. 3 jaar aantoonbare ervaring in de organisatie van een grootschalig 

project 
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Kenniscompetenties 
 

• Je hebt ruime ervaring in de realisatie van tentoonstellingen van hedendaagse kunsten 
• Je hebt een sterke projectmatige aanpak. 
• Je hebt uitstekende kennis van het Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt en  Engels is 

noodzakelijk. 
• Je kan vlot werken met alle Windows Office programma's 

 

Generieke competenties  
 

• Klantgerichtheid  
o Je onderneemt structurele acties om de publieksgerichte werking en -dienstverlening van 

KORTRIJK aan klanten (proactief/structureel) te optimaliseren. 
▪ Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle en slimme, snelle aanpak te garanderen. 

▪ Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te 
stellen en te verbeteren. 

▪ Je speelt in op maatschappelijke evoluties en noden en stuurt dienstverlening bij 
▪ Je hebt aandacht voor de binnenstad en de deelgemeenten in het versterken van 

publieksgerichte werking vanuit de Stad 
 

• Samenwerken  
o Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen. 

▪ Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team. 
▪ Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 
▪ Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, 

werkgroepen, projectgroepen, organisaties,… 
▪ Je gaat in overleg met burgers, wijkcomités en bouwt samen zaken op voor en met de 

stad 
 

• Integriteit  

o Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief uit en 
stimuleert betrokkenheid. 

▪ Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt 
overeenkomstig de doelstellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of team. 

▪ Je zet degelijke trajecten met medewerkers en leidinggevenden op om onze 
dienstverlening zo continue aan te passen 

 

• Kostenbewustzijn  
o Je zoekt continue naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal rendement opleveren. 

▪ Je richt het denken en handelen op optimale benutting van tijd, geld en middelen  
▪ Je zoekt in het eigen werk naar mogelijkheden om kosten te besparen. 
▪ Je gaat proactief op zoek naar subsidies, inkomsten zowel projectmatig als structureel 

 

• Veranderingsgericht  
o Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en stimuleert hierin 

anderen 
▪ Je detecteert toekomstige uitdagingen en wat ze voor de eigen werking kunnen 

betekenen 
▪ Je stimuleert andere om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen 

tot verbetering te formuleren 
▪ Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je team hierin 
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Functiegebonden competenties 
 

• Flexibiliteit  
o Zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, 

werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen 
▪ Heeft het beoogde eindresultaat altijd in het vizier 

▪ Durft van aanpak te wijzigen indien dit nodig is om het doel te bereiken 

▪ Staat open voor nieuwe ideeën , werkwijze en verandering 
 

• Initiatief en pro-activiteit 
o Problemen of belemmeringen signaleren en deze zo snel mogelijk oplossen; alert zijn 

op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er zo snel mogelijk 
naar handelen 

▪ Heeft een pro-actieve houding, wacht niet af maar komt in actie 
▪ Bedenkt alternatieven om doelstellingen te realiseren 
▪ Neemt het voortouw in projecten of meetings 

 

 
• Plannen en Organiseren 

o Je organiseert werkzaamheden/activiteiten met veel en complexe factoren en stemt deze op 
elkaar af, je coördineert 

▪ Je legt processen vast 
▪ Je zorgt voor een tijdige input van verschillende kanten zodat de voortgang van een 

complex proces gerealiseerd wordt 
▪ Je besteed aandacht aan een lange termijn planning en bouwt daarbij voldoende 

flexibiliteit in om adequaat op veranderingen te kunnen inspelen 

 
 

• Mondelinge communicatie  
o Ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in 

woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander 
▪ De lichaamstaal, de gebaren, ‘de non-verbale communicatie”, is effectief en correct 
▪ Spreekt in begrijpelijke taal 
▪ Brengt de bedoeling van een boodschap goed over 

 
 

• Resultaatsgerichtheid  
o Je voert je opdrachten enthousiast en volgens de gevraagde kwaliteitseisen uit 

▪ Je bent gemotiveerd om je opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren 
▪ Je toont interesse in de werking van het team 

Je kijkt na of je werk voldoet aan de kwaliteitsnormen van je team en verbetert waar 
nodig 

 
• Leidinggeven  

o Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakinvulling 
▪ Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen 
▪ Kijkt op afstand mee, geeft assistentie en richting wanneer nodig 
▪ Geeft duidelijke feedback 

 
 

Visie en Waarden Kortrijk 
 

• Visie  

o Kortrijk kiest voor op en top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

o Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 
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o Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 

medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

 

• Waarden 

o Divers 

In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening 

houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, maar 

ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben ook 

respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij 

de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken. 

Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt 

ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende 

doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan 

mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren 

en nieuwe Kortrijkzanen, aan de hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de 

inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners. 

 

 

o Ondernemend 

Kortrijk heeft ambitie. 

De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft 

Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers 

stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in 

termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun 

medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun team, ook als het 

eens tegenzit. 

Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond 

ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en 

ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar 

Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist. 

 

 

o Open 

Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet 

elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. 

Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor 

wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. 

Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje. 

 

 

o Samen 

Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en 

om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. 

Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in 

wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan. 

Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede 

relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te 

maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner 

en maken onze beloftes waar. 
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Selectieprocedure 
 

▪ Deel 1 : Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 
▪ Deel 2 : Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef 

o Thuisopdracht : case 
o Uitgebreide mondelinge proef 

▪ Toelichting thuisopdracht 
▪ Vraagstelling jury 

 
Minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 50/100 
 
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van “Productieleider tentoonstelling 
Paradise” (B1-B3) 


