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Beknopt doel van de functie 

 

 Samen met de aangestelde curator werken aan een kwaliteitsvolle en hoogstaande programmatie voor het festival Cirk! 

 

 Uitwerken en opvolgen van de inplanting, logistiek en omkadering Cirk! 

 

 Onderhouden van contacten met artiesten en gezelschappen, alsook binnen-en buitenlandse prospectie. 

 

 Samen met de productieleider het vastgestelde programma omzetten in de praktijk. 
 

Selectieprocedure 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst P&O, team Selectie en loopbaanontwikkeling, Werf 9, 9300 Aalst.  

Telefoon: 053 72 34 62, e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be  

Uiterste datum indienen kandidatuur: 25 juni 2017 

CV en kopie masterdiploma mailen naar 
personeelsdienst.selecties@aalst.be  

De selectie zal doorgaan op 6 juli 2017 
 

Thuisopdracht: wordt verzonden op 26 juni 2017 en 
moet ingediend worden op 28 juni 2017 
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AARRBBEEIIDDSSVVOOOORRWWAAAARRDDEENN  
 
- Weddeschaal A1a - A2a (brutowedde tussen 2928,63 €/maand en 4852,74 €/maand, afhankelijk 
van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)  
 
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie, ...) 
 
- Aantrekkelijke verlofregeling 
 
- Halftijds vervangingscontract  

  

FFUUNNCCTTIIEEBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG    
 

Functietitel Programmator Cirk!  

Cluster Vrije Tijd 

Dienst Cultuur, jeugd en sport  

Team Cultuur en evenementen 

Plaats in de organisatie Rapporteren aan teamverantwoordelijke Cultuur, evenementen  

Niveau A 

Weddeschaal A1a-A2a 

Statuut Vervangingscontract 

Doel van de functie - Samenstellen van een kwaliteitsvolle, hoogstaande 
programmatie voor Cirk!  

- Uitwerken en opvolgen inplanting, logistiek en omkadering 

Cirk! 
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Functie-inhoud 

 

Resultaatgebieden kerntaken 

Programmatie Cirk! 
 
De artistiek-inhoudelijke opdracht bestaat o.m. uit: 
 

 inhoudelijke samenstelling van het festivalprogramma, in 

samenwerking met de aangestelde curator met aandacht voor cross-

overs naar andere genres 

 binnen- en buitenlandse prospectie 

 onderhouden van contacten met artiesten en gezelschappen met het 

oog op programmatie en eventuele coproductie 

 ontwikkelen van nieuwe formats die het festival inhoud en vorm geven 

 ontwikkelen van het sociaal-artistieke aspect van Cirk!, met bijzondere 

aandacht voor kansengroepen 

 samenwerken met lokale actoren  

 bijdragen aan het subsidiedossier, zodat de nodige fondsen vanuit de 

Vlaamse overheid gegarandeerd blijven 

 op een participatieve manier zorgen voor een breed draagvlak en 

inspelen op de Aalsterse spirit en cultureel leven 

Organisatie en coördinatie 
 maximale ondersteuning bieden bij de uitwerking van het festival van 

programmatie tot en met het evenement 

 
Opmerking 

Het is de bedoeling om: 

 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie. 

 de belangrijkste taken aan te halen. 

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet 

in deze lijst zijn opgesomd. 

 

Interne contacten  Collega’s van de stad en OCMW Aalst 

Externe contacten  Organisatoren van circus en theaterfestivals in binnen- en 
buitenland 

 Artiesten en gezelschappen 

 Firma’s, instellingen, particulieren, verenigingen, 

organisatoren evenementen 
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Competentieprofiel 

 

Competentiecluster: vakkennis  

 

Verworven kennis   Eventmanagement 

Te verwerven kennis  

 
Competentiecluster: omgaan met informatie 

 

INFORMATIE INTEGREREN  

Omschrijving 

competentie 

Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven 

en trekken van sluitende conclusies. 

Gedragsindicatoren  Legt relevante en juiste linken tussen diverse gegevens met het oog op 

de integratie tot een samenhangend geheel. 

 Bedenkt meerdere alternatieven en somt deze op.  

 Vormt een sluitende conclusie op basis van de gemaakte synthese en 

gegenereerde alternatieven. 

 

Competentiecluster: omgaan met taken 

 

BESLISSEN 

Omschrijving 

competentie 

Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties 

ondernemen om de beslissingen uit te voeren. 

Gedragsindicatoren  Neemt de juiste beslissing op basis van (on)volledige informatie, rekening 

houdend met de voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er 

zijn. 

 Onderneemt acties, vertrekkende van een beslissing en gericht op het 

realiseren van doelstellingen. 

 

Competentiecluster: omgaan met medewerkers 

 

MEDEWERKERS AANSTUREN 

Omschrijving 

competentie 
Geven van duidelijke instructies, opvolgen en bijsturen van resultaten van 

medewerkers. 

Gedragsindicatoren  Zorgt ervoor dat iedereen weet welke taken hij/zij moet uitvoeren tegen 

wanneer. 

 Geeft eenduidige instructies over de stappen die moeten gevolgd worden.  

 Installeert tussentijdse evaluatiemomenten om de resultaten op te volgen. 

 Stuurt resultaten van anderen bij in functie van de doelstelling en de 

beschikbare tijd. 
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Competentiecluster: omgaan met relaties 

 

SERVICEGERICHT HANDELEN 

Omschrijving 

competentie 

Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier 

begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 

contacten onderhouden. 

Gedragsindicatoren  Stelt de klanten/burgers op de eerste plaats en komt aan hun noden 

tegemoet door een snelle en persoonlijke service te leveren en hun 

klachten ernstig te nemen. 

 Begeleiden van klanten/burgers naar de meest opportune oplossing in 

functie v. hun noden, door op een transparante, integere en objectieve 

manier advies te geven. 

 Onderhouden van constructieve contacten met de klanten/burgers 

waardoor een uitwisseling van informatie en/of diensten kan worden 

gegarandeerd. 

 

 

SAMENWERKEN 

Omschrijving 

competentie 

Onderhoudt en bevordert de samenwerking binnen het eigen team evenals binnen 

de dienst en dienst overschrijdend 

Gedragsindicatoren  Moedigt de teamleden aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en 

onderling van gedachten te wisselen en te overleggen over zaken die het 

eigen teamwerk overstijgen. 

 Bevordert en draagt bij tot een goede verstandhouding, teamgeest en 

respect voor verscheidenheid in mensen 

 Werkt in een open dialoog en een opbouwende communicatieve sfeer, 

zowel binnen het eigen team als naar andere diensten toe  

Competentiecluster: omgaan met het eigen functioneren 

 

BETROUWBAARHEID TONEN 

Omschrijving 

competentie 

Integer handelen in overeenstemming met de waarden van de dienst, 

vertrouwelijkheid respecteren en verbintenissen nakomen. 

Gedragsindicatoren  Behandelt anderen, in alle omstandigheden, op een eerlijke en 

rechtvaardige manier 

 Wint het vertrouwen van anderen door ondubbelzinnig te handelen  

 Vertoont consistentie tussen principes, waarden en gedrag 

 

ZELFONTWIKKELING 

Omschrijving 

competentie 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, 

interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en 

zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken 

Gedragsindicatoren  Neemt initiatief om kennis te verwerven door gebruik te maken van diverse 

middelen (lectuur, benchmarking, opleiding, seminaries,… 

 Heeft een duidelijk beeld van zijn professionele evolutiemogelijkheden  

 Kent eigen competenties en beperkingen en is hier eerlijk over 

 Vraagt om feedback over zijn/haar gedrag en past dit aan indien nodig. 
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OBJECTIEVEN BEHALEN 

Omschrijving 

competentie 

Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 

verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Gedragsindicatoren  Herkent kansen en onderneemt op het juiste moment de juiste acties die 

tot resultaat leiden. 

 Genereren van resultaten door doelgericht en binnen de beschikbare tijd 

acties te ondernemen. 

 Neemt aansprakelijkheid op voor de kwaliteit van ondernomen acties, 

binnen het eigen vakgebied, tegenover de collega’s, de organisatie en de 

burgers. 

 

 


