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Jubilee, platform voor artistiek onderzoek en productie, is op zoek naar een 

zakelijk leider. 

 

Jubilee is een artist-run non-profit structuur die het werk van 6 beeldende 

kunstenaars productioneel en administratief omkadert. Daarnaast focust 

Jubilee op artistieke research en omkadert ze daarin kort- of langlopende 

activiteiten met andere kunstenaars, experten, curatoren, etc. De werking 

richt zich zowel op het lokale als internationale kunstenveld. 

 

Profiel: 

 

Naast de coördinatie van de structurele werking en de projecten van Jubilee, 

verwachten wij van de zakelijk leider dat die in staat is de werking mee uit te 

dragen. De toekomstige zakelijk leider van Jubilee is bij voorkeur drietalig 

(NL, EN, FR), en beheerst relevante informaticaprogramma's in context van 

het aanmaken en beheren van teksten, spreadsheets en adresbestanden. 

Basiskennis boekhouding is belangrijk. De zakelijk leider zal werken in een 

kleine ploeg en in samenwerking met de artistieke leiding, die collectief wordt 

belichaamd door de kunstenaars.  

 

De zakelijk leider van Jubilee heeft belangstelling voor de beeldende 

kunstscène in binnen- en buitenland, en is bij voorkeur gehuisvest in Brussel. 

Heeft uitgesproken sociale vaardigheden en neemt initiatief als 

communicatief netwerker. De zakelijk leider is creatief, maar tegelijk 

punctueel, planmatig en praktisch ingesteld, en heeft een sterke 

verantwoordelijkheidszin.  

 

 

Takenpakket: 

 

DAGELIJKSE LEIDING 

–  Coördinatie van de ontwikkeling en productie van beeldende kunst- en 

audiovisuele projecten in samenspraak met de artistieke leiding  

–  Aansturen van een team van vaste en tijdelijke medewerkers 
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–  Ontwikkelen van werkinstrumenten en expertise voor ontwikkeling, 

productie en distributie (contracten, btw...) 

–  Belangstelling voor de (inter)nationale professionele kunstensector om 

de werking van Jubilee verder uit te bouwen 

 

 

FINANCIËN & ADMINISTRATIE 

–  Verantwoordelijk voor fondsenwerving voor projecten 

–  Planning en beheer administratie & financiën (subsidies, boekhouding, 

RVB) 

–  Zakelijke vertegenwoordiging van de organisatie 

 

 

Solliciteren: 

 

Jubilee biedt een boeiende, gevarieerde job in nauwe samenwerking met 

klein maar gemotiveerd team, in een 3/5 contract van onbepaalde duur met 

een marktconforme verloning (PC 329.01), overeenkomstig ervaring. 

Onmiddellijke indiensttreding. 

 

Geïnteresseerden kunnen tot 29 maart 2019 hun kandidatuur indienen. Stuur 

een mail met motivatiebrief + CV naar: info@jubilee-art.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


