
VACATURE Coördinator cultuurplatform Arsenaalsite Gent
(solliciteren voor 1 mei)

De Gentse culturele organisaties Handelsbeurs Concertzaal, NTGent, CAMPO, Minard,
Action Zoo Humain, KASK School of Arts, Les Ballets C de la B, LOD, Democrazy, 
kunstencentrum Voo?uit, Masala en NUCLEO slaan, in samenwerking met 'Gents 
Kunstenoverleg', de handen in elkaar voor de tijdelijke invulling van een deel van de 
Arsenaalsite, de voormalige NMBS-werkplaats in Gentbrugge. Deze partners vormen een 
consortium en richten een nieuwe vzw op als cultuurplatform.

Ons engagement zien we als een strategische stap om de Arsenaalsite de best mogelijke 
bestemming te geven. Het doel is een permanente verankering van kunst en cultuur op deze 
belangrijke plek. De site wordt een gedeelde ruimte die experiment stimuleert en antwoord 
biedt op de roep om nieuwe tussenruimtes voor kunst en cultuur. Ons cultuurplatform wil 
ruimte bieden aan kunstenaars voor ontwikkeling (ateliers, workshops, …) en presentatie 
(toonmomenten, site specific voorstellingen en concerten, expo’s,…) en doet dit in functie 
van actoren in de sector die ruimte nodig hebben (via Open Calls) en in samenwerking met 
de buurt.

Het consortium van partners is op zoek naar een:

COORDINATOR CULTUURPLATFORM ARSENAALSITE GENT 

Als coördinator sta je in voor het voorbereiden, uitwerken en begeleiden van de opstart van 
de tijdelijke culturele invulling van de Arsenaalsite. Je organiseert en coördineert het 
overleg tussen de culturele partners, voert overleg met Stad Gent, de eigenaar van de site en 
de ontwikkelaar die aangesteld is voor de tijdelijke invulling.

Je ontwerpt een financieel en zakelijk model dat de organisatie van artistieke activiteiten op 
de Arsenaalsite tegen de zomer van 2022 mogelijk maakt, in overleg en samenwerking met 
de reeds bestaande inhoudelijke en infrastructurele werkgroepen en vele mogelijke partners 
vanuit het Gent Kunstenoverleg.

Je initieert en volgt de werkzaamheden op om een deel van de site toegankelijk te maken en 
hebt daarvoor bijzondere aandacht voor veiligheid van gebruikers en publiek.

Profiel:
– Je hebt ervaring met de productie van culturele projecten en horeca op bijzondere 
locaties;
– Je hebt kennis van de zakelijke en juridische component van een tijdelijke invulling;
– Je kan realistische costings maken en budgetten beheren;
– Je hecht veel belang aan veiligheid en duurzaamheid;
– Je hebt overleg- en onderhandelingsvaardigheden;
– Je bent oplossingsgericht, pro-actief en organisatorisch sterk;
– Je bent een team speler.



Wij bieden:

– een contract van bepaalde duur tot 31 oktober 2022; pakket werkuren te bepalen aan 
de hand van jouw statuut, ervaring, tijd, visie … wordt bepaal in overleg.
(mogelijkheid om dit als zelfstandige uit te voeren vanuit een duidelijk contract van 
aanneming)
– een afwisselende job in een dynamische omgeving met een zeer ruim netwerk in de 
cultuursector
– open werksfeer met ruimte voor initiatief
– verloning volgens barema PC 304 – podiumkunsten of indien zelfstandige, volgens 
de vergelijkbare budgetten binnen de sector 
– een pakket aan extralegale voordelen (forfaitaire onkostenvergoeding, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of sociaal abonnement,...).

Hoe reageren?

Mail je brief met CV voor 2 mei naar sioen@gentskunstenoverleg.be

De solliciatiegesprekken gaan door in de week van 9 mei 2022.


