
 

 

 

 

KUNSTENOVERLEG GENT zoekt een 

 

COÖRDINATOR (v/m/x), 4/5de  
 

Kunstenoverleg Gent is een recente organisatie die concrete acties realiseert die 

bijdragen aan de artistieke verbeelding van Gent, overleg faciliteert rond 

algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid.  

Kunstenoverleg Gent wil zo een structurele gesprekspartner zijn voor de 

stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals onderwijs, 

toerisme, economie, welzijn en andere. Kunstenoverleg Gent wordt aangestuurd 

door een Petit Comité en realiseert acties die gegenereerd worden op de 

jaarlijkse Grote Vergadering.  

 

www.kunstenoverleggent.be  

 

 

Taken 

● Je coördineert de totale werking van het kunstenoverleg. 

● Je volgt het Petit Comité op en ondersteunt daarbij de voorzitter en de leden. 

● Je volgt de actiegroepen op en ondersteunt daarbij de trekkers. 

● Je vernetwerkt de Gentse kunst- en erfgoedsector onderling en met andere 

sectoren. 

● Je werkt nauw samen met de collega’s van Greentrack en de Diversiteitswerf. 

 

Profiel 

● Je bent ondernemend. 

● Je hebt leidinggevende ervaring in de kunsten-, cultuur en/of erfgoedsector.  

● Je hebt een grote affiniteit met de Gentse kunst- en erfgoedsector. 

● Je bouwt makkelijk een netwerk uit met artiesten, kunsten- en 

erfgoedorganisaties, overheden, politici, actoren uit de economische wereld, 

onderwijs, welzijn,... 

● Je hebt interesse in en kennis van cultuurbeleid en stadsontwikkeling. 

● Je bent een coachende procesbegeleider. 

● Je bent oplossingsgericht, pro-actief en organisatorisch sterk. 

● Je bent een goede communicator en een teamspeler. 

● Je kan mensen motiveren en komt tot gedragen beslissingen.  

 

Wij bieden 

● een 4/5de contract van onbepaalde duur (= 30,4u/week). 

● een afwisselende job in een dynamische, culturele omgeving (je kantoor is bij een 

culturele Gentse organisatie en wisselt om de zes maanden). 

● open werksfeer met ruimte voor initiatief. 

● verloning volgens barema A, PC 304.  

● een pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding of sociaal 

abonnement,...). 

http://www.kunstenoverleggent.be/


Hoe reageren? 

Mail je brief met CV voor vrijdag 7 februari naar  

allegaert.patrick@gmail.com  

Het eerste sollicitatiegesprek is gepland op woensdag 12 februari in de voormiddag. Het 

tweede sollicitatiegesprek vindt plaats op woensdag 19 februari in de voormiddag.  

 

 

Kunstenoverleg Gent is een organisatie die belang hecht aan diversiteit. De 

selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht origine, leeftijd of 

geslacht.  
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