Vacature projectmedewerker internationalisering (m/v/x) voor Circuscentrum
Voltijds contract van onbepaalde duur

Circuscentrum, het Vlaams Steunpunt voor Circuskunsten met Gent
als uitvalsbasis, werft in het kader van de uitbreiding van zijn
internationale promotie opdracht een projectmedewerker aan.
Solliciteren kan tot 30 juni 2022.
Over Circuscentrum
Circuscentrum is het steunpunt voor circuskunsten in Vlaanderen. Het
stimuleert de Vlaamse circussector om verder uit te groeien tot een dynamische, professionele en gezonde
sector met internationale uitstraling. Als steunpunt voor circuskunsten is Circuscentrum het eerste
aanspreekpunt zowel van de sector als van de overheid.
Circuscentrum vormt de centrale spil van een breed netwerk: al wie actief is in de sector kan bij ons
terecht. Het bouwen van bruggen en stimuleren van samenwerking staat centraal. Circuscentrum zet in
op het vergroten van expertise binnen en over de sector en zorgt ervoor dat talent ondersteund wordt en
doorstroomt naar het professionele circuit.
Circuscentrum zet de diversiteit van het Vlaamse circus in de kijker, zowel nationaal als internationaal. Het
investeert in beeldvorming die circus in al zijn facetten tot zijn recht laat komen en zet circus op de kaart
in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten.
Voor meer informatie over onze werking, zie www.circuscentrum.be, voor meer informatie over Vlaamse
circusartiesten en gezelschappen, zie www.circusinvlaanderen.be.

Omschrijving functie
We werven een medewerker aan die de internationale (promotie-)strategie van Circuscentrum verder
ontwikkelt en in de praktijk brengt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team en in het bijzonder
met de communicatieverantwoordelijke. Doel is om via duurzame samenwerking en uitwisseling de
internationale uitstraling van de Vlaamse circussector en de speelkansen van de Vlaamse
circusgezelschappen in het buitenland te verhogen.

Jouw opdrachten


Je detecteert noden van en kansen voor de circussector op het vlak van internationaal werken. Je
ontwikkelt een heldere en duurzame strategie in overleg met de sector en vertaalt die in concrete
acties.



Je bent een duidelijk aanspreekpunt voor binnen -en buitenlandse partners en zorgt voor
continuïteit in de opvolging van (internationale) contacten.



Je zorgt ervoor dat de info op de overzichtswebsite www.circusinvlaanderen.be up-to-date blijft
en gebruikt deze tool actief om het circusaanbod onder de aandacht te brengen bij binnen- en
buitenlandse programmatoren.



Je zet in op internationale uitwisseling door werkbezoeken en bezoekersprogramma’s te
organiseren en werkt hiervoor samen met relevante partners (werkplaatsen, festivals,…).



Je volgt actief het internationale (cultuur-)beleid van de Vlaamse overheid en van relevante
internationale (overheids-)instanties op, en participeert daarvoor aan overleg- en
netwerkmomenten. Je maakt hierbij telkens ook de vertaalslag naar de circussector.



Je deelt inzichten en opgebouwde expertise via info- of vormingsmomenten en staat in voor de
coördinatie van een internationale conferentie in 2024 in samenwerking met partners in binnenen buitenland.



Je communiceert over internationale beleidsontwikkelingen, projectoproepen en subsidie-calls via
berichtgeving op onze website en via sociale media.

Jouw profiel


Je beschikt over een masterdiploma of je hebt aantoonbare (internationale) ervaring voor deze
functie.



Je bent een geboren netwerker die (internationale) contacten kan leggen en onderhouden.
Ervaring met internationale projectwerking en subsidiedossiers schrijven is een pluspunt.



Je communiceert vlot en professioneel, en trekt je uit de slag in het Engels en Frans. Praktijkervaring
met internationale (meertalige) communicatie is een pluspunt.



Je hebt inzicht in de podiumkunstensector en hebt een hart voor circus. Je hebt affiniteit met de
missie van Circuscentrum.



Je bent een teamspeler met zin voor initiatief die autonoom en efficiënt kan werken.



Je vindt diversiteit en inclusie belangrijk en hebt voeling met maatschappelijke uitdagingen.

Circuscentrum vindt gelijke kansen belangrijk en waardeert diversiteit. We moedigen iedereen aan om te
solliciteren, ongeacht je leeftijd, geslacht, origine, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. We
kiezen een collega op basis van competenties, talenten en motivatie.

Wat bieden wij je?
-

Een voltijds contract van onbepaalde duur (deeltijds contract is bespreekbaar).

-

Verloning op basis van paritair comité 329.01. Relevante ervaring zal tot maximaal 10 jaar worden
meegerekend in de anciënniteitsschaal.

-

Maaltijdcheques en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

-

Je kan telewerken en je ontvangt daarvoor een laptop.

-

Een dynamische en flexibele werkomgeving met uitvalsbasis in Gent, Dok Noord, op
wandelafstand van treinstation Gent-Dampoort.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 30 juni 2022.
Stuur je cv en sollicitatiebrief met je motivatie naar nele@circuscentrum.be.
Op basis van je cv en motivatie gebeurt een eerste selectie. Geselecteerde kandidaten krijgen begin juli
een uitnodiging voor een gesprek. De datum van indiensttreding wordt in overleg vastgelegd.
Meer informatie over de inhoud van de functie kan je bekomen bij Noemi De Clercq, algemeen directeur,
noemi@circuscentrum.be

