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Over de organisatie
MA Festival (Festival van Vlaanderen Brugge) is één van de belangrijkste festivals voor oude muziek ter wereld.
Samen met musici van nu, die in dialoog gaan met een publiek van nu, versmelt het traditie met een hedendaagse
visie en presentatie.
Het festival is zowel een plek voor de uitvoering op het hoogste niveau van het rijke, complexe muzikale erfgoed
van de 15de tot en met de 20ste eeuw, als een platform waar het talent en de visie van (jonge) musici zich kunnen
ontplooien. MA Festival brengt een zo ruim mogelijk publiek samen om Oude Muziek in al haar schoonheid en
diversiteit te beleven. Het tiendaagse festival gaat steeds begin augustus door en dit in de volledige stad en
daarbuiten.
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Je bent verantwoordelijk voor de volledige productionele planning. Je hebt daarbij
oog voor financiële haalbaarheid, duurzaamheid en timing.
Je maakt afspraken met artiesten rond planning, technische fiche en logement. Je
vertaalt hun wensen en noden naar een realistische planning.
Je maakt afspraken rond instrumenten, materiaal en locaties (van offerte tot factuur)
Je steekt graag de handen uit de mouwen
Je regelt alle nodige vergunningen
Je stuurt het vrijwilligersteam en stagiaires aan
In luwe periodes ondersteun je de zakelijk directeur
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Je hebt een passie voor muziek
Je werkt zelfstandig, gestructureerd en hebt oog voor detail
Je bent pragmatisch, proactief en denkt oplossingsgericht
Je kan om met tijdsdruk en kan prioriteiten bepalen
Je bent een teamspeler
Je werkt zeer goed met Excel
Een rijbewijs B is een pluspunt
Je hebt een goede kennis van Nederlands, Engels en Frans

•

Een bediendencontract van onbepaalde duur op niveau B volgens CAO
podiumkunsten PC304 (werken als zelfstandige is bespreekbaar)
Je opdracht bedraagt 60% op jaarbasis (van mei tot en met augustus werk je 100%)
Een werkomgeving waar taken en verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld zijn en je
collega’s als klankbord fungeren
Een job in hartje Brugge (je kantoor bevindt zich in het Concertgebouw)
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, tussenkomst in de kosten voor het woonwerkverkeer, telefoonvergoeding, laptop
Indiensttreding: januari 2023 (later mogelijk in onderling overleg)
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Profiel

Aanbod

•
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Interesse?

Solliciteer vóór 25/11/2022 door je cv en motivatiebrief te sturen via email naar Adèle Querinjean
(adele@mafestival.be). Gesprekken vinden plaats op 1 en/of 2 December 2022 (s’avonds) in Brugge.
Voor bijkomende inlichtingen (bijvoorbeeld over de spreiding van het werk over het jaar) kan je telefonisch
contact opnemen met Adèle Querinjean (+32 498 29 04 45).
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MA Festival vindt gelijke kansen voor iedereen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van
kwaliteiten en vaardigheden. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst,
opleiding, fysieke beperking, seksuele geaardheid, genderidentiteit of culturele achtergrond.

