
 

Functiebeschrijving 

Projectleider fotofestival Kortrijk  
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Projectleider fotofestival Kortrijk 

Directie:  Cluster Cultuur, sport, leren en beleven 

Team:   Musea en Erfgoed 

Loonschaal:  A1-A3 (voltijds) 

Rapporteert aan: Clusterverantwoordelijke en teamverantwoordelijke musea 

 

Doel van de functie 
 

In  aanloop naar de kandidatuurstelling van Kortrijk als culturele hoofdstad van Europa pakt Kortrijk de 

komende jaren telkens uit met een groot cultureel project. In  2020 staat het Fotofestival Kortrijk 

(werktitel Vive La Photo of Dream on) op de agenda. 

Het Fotofestival Kortrijk heeft de ambitie om lokaal fototalent in dialoog te laten treden met gekende 

fotografen. Het is een festival met fotografie op diverse binnen-en buitenlocaties in Kortrijk. Door 

uiteenlopende organisaties te koppelen aan creatievelingen zetten we in de schoot van het festival 

ook een belangrijk fotografisch sociaal project op poten. Creatieve installaties maken dat een bezoek 

aan het festival een interactieve ervaring wordt. Het festival vindt plaats van 25 september  tot 8 

november 2020.  

Als projectleider sta je in voor de coördinatie en realisatie van het fotofestival . Je bent 

verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde planning en deadlines en beheert het 

vooropgesteld budget.  Inhoudelijk word je bijgestaan door de curatoren. 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je maakt een planning op van het volledig project tot en met de afbouw en rapportering. 

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

 

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

in de gekozen locaties :  

o Je coördineert de tentoonstellingen en 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 de fotografen, locatie en lokale partners en 

stakeholders. 

o Je regelt en verzorgt de contactmomenten met de fotografen en lokale verenigingen. 

o Je ontwikkelt, begroot  en plant 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. 

 

 

Kenniscompetenties 
 

• Je hebt  ervaring in het samenwerken met fotografen en verenigingen en  in de organisatie 
van tentoonstellingen. 

• Je hebt een sterke projectmatige aanpak. 

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

 

 

Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 3 
1.1 Reactieve klantgerichtheid 
1.2 Proactieve klantgerichtheid 
1.3 Klantgerichtheid faciliteren 

 
2. Samenwerken – niveau 3 

2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 
2.2 Samenwerken bevorderen 
2.3 Netwerk uitbouwen 

 
3. Integriteit – niveau 2 

3.1 Regels respecteren 
3.2 Regels, ethiek bewaken 

 



 
4. Kostenbewustzijn – niveau 2 

4.1 Kostenbewust handelen 
4.2 Kostenbewust handelen faciliteren 

 

5. Veranderingsgericht – niveau 1 
5.1 Open staan voor verandering 

 

 


