
 

 

 

Circusatelier Locorotondo zoekt een administratief medewerker. 

 

Locorotondo geeft circuskampen, lessen, workshops en optredens in de Kempen. 

Het organisatorisch vermogen van onze vereniging heeft binnenkort een boost nodig. 

We zoeken eerst iemand die na een aanloopperiode één van onze coördinatoren zal 

vervangen, nadien wordt een nieuw takenpakket samengesteld in een nieuwe functie.  

 

We zijn daarvoor op zoek naar iemand die zelfsturend kan werken in een flexibel 

werkschema. 

 

Functieomschrijving: 

 

- Je bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de circuslessen, -

kampen en -workshops. 

- Je behandelt vragen van potentiële klanten over workshops, lessen, kampen. 

- Je communiceert met leden, klanten, adviesraden en partners. 

- Je beheert de ledenadministratie en promotionele communicatie. 

- Je organiseert samen met je collega’s de jaarlijkse circusshows. 

- Je helpt bij het maken van de begrotingen en verzorgt de voorbereidende 

boekhouding van Locorotondo (opmaak facturen, klasseren van financiële 

bewijsstukken, contacten met de boekhoudster). 

- Je ondersteunt bij het aanvragen van subsidies en rapporteert aan 

beoordelingscommissies. 

- Je belegt interne en externe vergaderingen. 

- Je neemt deel aan vergaderingen van koepelorganisaties. 

 

Jouw profiel: 

 

- Je bent communicatief vaardig in geschreven en gesproken taal, voornamelijk 

Nederlands. 

- Je beheerst de verschillende programma’s van MS Office, kan werken met Google 

Drive en hebt een goed leervermogen voor nieuwe digitale platformen 

- Je leert snel. Je ontwikkelt competenties en verwerft nieuwe competenties en wendt 

ze aan. Je wil jezelf ontwikkelen en actief jouw horizon verruimen. 

- Je werkt precies en zorgvuldig, controleert het werk en garandeert een vooraf 

bepaalde eindkwaliteit.  

- Je bent een samenwerker. Je deelt informatie met andere teamleden en je staat 

open voor inbreng van anderen. 

- Je organiseert je eigen werk in functie van de prioriteiten en deadlines. Je beheert je 

eigen tijd, leeft termijnen na en schat externe factoren juist in zodat jouw 

verantwoordelijkheden binnen de vooropgestelde termijnen ingelost worden. 

- Je vindt het niet erg om af en toe langere dagen te werken, afgewisseld met rustige 

periodes. Je bent stressbestendig en kan ook in een chaotische omgeving doorgaan 



 

 

zonder dat de kwaliteit van het werk vermindert. Je staat open voor occasioneel 

weekendwerk. 

- Als je op één of andere manier voeling hebt met de circuswereld, is dit een pluspunt. 

 

Locorotondo biedt: 

 

- Een loon volgens de geldende barema’s binnen de socio-culturele sector  

(PC 329.01)  

- Een flexibele werkomgeving 

- Werkplek in een co-working-space met andere creatieve verenigingen/ondernemers, 

mogelijkheden tot thuiswerk 

- Een deeltijds contract met een inloopperiode van 13u/week (bij voorkeur met start 1 

september 2020), met uitbreiding naar 24u/week van 15 november tot 15 juni.  

Grote kans op verlenging na positieve evaluatie.  

- Begeleiding en opleiding gedurende de eerste maanden, gelegenheid tot bijscholing 

- Minstens één collega die ook administratief werk doet, en contact met veel 

verschillende vrijwilligers. 

 

Meer informatie: info@locorotondo.be of via 014 30 32 30. 

Stel je kandidaat met motivatiebrief en CV via info@locorotondo.be 

De selectiegesprekken gaan door in juli en augustus 2020.  

 


