VACATURE Directeur (m/v/x)
Globe Aroma vzw (Brussel) biedt een voltijdse post aan als directeur voor de coördinatie van
het open kunstenhuis.
“Het Brusselse open kunstenhuis Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplek
waar we nieuwkomers ruimte, tijd en ondersteuning bieden om aan de hand van culturele en
artistieke uitwisseling de wereld op zachte wijze te verbeteren.”
Als directeur ben je verantwoordelijk voor:
- het strategisch beleid van de organisatie: Je definieert het strategisch en artistieke kader van
Globe Aroma, je maakt het nieuwe beleidsplan 2022-2027 op en je vertaalt het beleidsplan
naar een actieplan aan de hand van de toegekende subsidies;
- het financieel beleid van de organisatie;
- het operationeel en organisatorisch beleid van de organisatie, de algemene coördinatie en
supervisie van het team (3 VTE) en de interne communicatie binnen de organisatie.
Functieprofiel
- je hebt ervaring binnen een non-profitorganisatie en je beschikt over uitstekende
managementcapaciteiten;
- je hebt een sterke voeling met de doelgroep en je kan goed functioneren in een klein
dynamisch team;
- je beheerst over goede financiële analytische vaardigheden en je hebt ervaring met het
opmaken van beleidsplannen, subsidiedossiers en werkingsverslagen;
- je beschikt over een breed netwerk in en kennis van de socioculturele, artistieke sector en
over een (nog verder op te bouwen) netwerk in de sociale sector en het domein van
inburgering en migratie;
- je beschikt over een scherpe visie op het kunstenlandschap in Brussel en Vlaanderen;
- je bent een strategisch denker, je kan een visie ontwikkelen en dit vertalen naar een
missie;
- je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Frans en in het Engels;
- (persoonlijke) ervaring met migratie of een precair verblijfsstatuut is een meerwaarde;
- in Brussel wonen en bereid zijn om snel beschikbaar te zijn, zijn pluspunten.
Aanbod
Een voltijds contract van onbepaalde duur voor een uitdagende job in een open kunstenhuis
op het scherp van de maatschappelijke actualiteit. Verloning volgens het barema B1a binnen
PC 329.01, relevante ancienniteit wordt in rekening gebracht. Mogelijk om vanaf midden juni
2019 te starten.
Selectieprocedure
Bezorg je CV met een motivering waarin je een toekomstplan voor Globe Aroma uitwerkt op
basis van je persoonlijke visie over en mogelijke opportuniteiten voor de organisatie,

uiterlijk op 17 april 2019 om 17u naar Globe Aroma vzw, ter attentie van Karen De Cooman,
voorzitter Raad van Bestuur, Moutstraat 26, 1000 Brussel of via mail naar
bestuur@globearoma.be.

