Productieleider
BRYGGEN - Bruges Strings is nieuw en oud tegelijk. BRYGGEN bouwt voort op de
geschiedenis van het Collegium Instrumentale Brugense maar is ook een nieuw
orkest met een zeer eigen repertoire, een andere leiding en samenstelling, en een
eigen presentatiewijze.
Zowel in de repertoirekeuzes als de vorm is BRYGGEN uniek. Het orkest actualiseert
klassieke muziek, experimenteert met andere concepten van presenteren en
opstellingen tot zelfs spelen in en tussen het publiek. BRYGGEN is tegelijk een adept
van de traditie en een actor in innovatie zowel op het vlak van repertoire als
presentatiewijze.
BRYGGEN is vanaf 2023 structureel gesubsidieerd in het Kunstendecreet.
Om de werking mee te realiseren is BRYGGEN op zoek naar een productieleider die
mee de schouders zet onder de algemene planning, productie, administratie en
vrijwilligerswerking. Daarbij werk je in nauw overleg met het hele team.
www.bryggenstrings.be

over de functie
Productie:
•
•
•
•
•
•
•

Je beheert de agenda van de organisatie: voorstellingen, concerten, repetities
en planning.
Je bereidt de activiteiten voor: contracten opvolgen, technische fiches
opvragen, catering organiseren, transport regelen, …
Je bent een essentieel aanspreekpunt voor medewerkers van techniek,
communicatie, zakelijke en artistieke leiding alsook voor organisatoren,
artiesten en partners en je communiceert vlot met hen.
Je staat in voor de administratieve opvolging van de activiteiten: budget,
auteursrechten en facturatie.
Je ontvangt gastvrij artiesten, vrijwilligers, partners en publiek.
Je maakt een draaiboek en communiceert dit vlot naar het team.
Je leidt de voorbereidingen voor de concerten ter plekke.

profiel kandidaat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een (administratief) organisatietalent.
Je bent hands-on en stressbestendig.
Je kan werken met MS Office.
Je legt vlot contacten, je bent enthousiast en gastvrij.
Je kan zelfstandig beslissingen nemen.
Je werkt efficiënt en respecteert deadlines.
Je bent een teamplayer en kan dynamisch meegroeien in de werking van
BRYGGEN.
Je hebt reeds een gelijkaardige (werk)ervaring achter de rug.
Je bent gebeten door cultuur en kan je herkennen in de visie van BRYGGEN.
Je werkt binnen flexibele uren: avond- en weekendwerk zijn een wezenlijk
onderdeel van deze job.
Rijbewijs B is een vereiste.

aanbod
•
•
•
•
•
•

Een deeltijds contract (minimum 60%) voor onbepaalde duur.
Een vergoeding volgens de barema's van het Paritair Comité 304.
Je werkt vanuit een ankerplaats in Antwerpen. Deels van thuis uit werken is
bespreekbaar.
Een gewenste tewerkstelling vanaf 1 januari 2023, eventueel vroeger indien
beschikbaar.
Je werkt in een stimulerende, gevarieerde en creatieve omgeving.
Een uitgebreider takenpakket is bespreekbaar – op basis van de noden van
de werking en de talenten die jij mee aan boord brengt.

wijze van solliciteren
Stuur je CV en motivatie ten laatste op 26 september 2022 naar
info@bryggenstrings.be.
Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden dossiers.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de
artistieke leiding en een delegatie van de raad van bestuur. Deze gesprekken vinden
in de namiddag en ’s avonds plaats op maandag 3 of dinsdag 4 oktober 2022 in
Antwerpen.
Voor meer informatie kan je terecht bij info@bryggenstrings.be.

BRYGGEN selecteert louter op basis van competenties, vanuit een streven naar
aandacht voor intersectionaliteit binnen de eigen werking. We beschouwen diversiteit
als een meerwaarde en willen mensen die behoren tot kwetsbaar gemaakte groepen
aanmoedigen om te solliciteren.

