Cultuurcentrum Staf Versluys in Bredene wil zich
profileren als seminarie- en congreslocatie en richt
zich tot de grote bedrijven voor het ter beschikking
stellen van zalen.
Om de toekomstige visie en het strategisch beleid verder te ontwikkelen,
gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene over tot de aanstelling van een

Strategisch en commercieel directeur
Functie
Je hoofddoel als strategisch en commercieel
directeur is om samen met het directiecomité
een strategisch beleid en toekomstvisie te
ontwikkelen en te implementeren. Je houdt
daarbij rekening met de actuele tendenzen in de
wereld van kunst, cultuur en MICE.
Taken
- coördinatie en leiding van het team
- samenwerkingsinitiatieven met bedrijven
- cultuurprogrammatie
- infrastructuur
- budgetopvolging
- communicatie en promotie
Profiel
Een creatieve leider die medewerkers kan
motiveren, inspireren, stimuleren en richting
geven, dat is wat we zoeken.
Als ware cultuurfanaat combineer jij
commercieel talent met leiderschapsskills en
de nodige credibiliteit in de cultuurwereld. Je
kan rekenen op een bestaand netwerk en kan
dat op een natuurlijke manier uitbreiden.

Verder
- schrikken avond- en weekendwerk je niet af
- ben je proactief, flexibel, creatief en
innoverend
- kan je conceptueel denken en een
langetermijnvisie uittekenen en op
inspirerende wijze overbrengen naar je
medewerkers
- heb je zicht op een gezond financieel beheer
en kan je goed plannen en organiseren
Je beschikt over een masterdiploma, een
diploma van het universitair onderwijs of het
hoger onderwijs van twee cycli of daarmee
gelijkgesteld en vult dit aan met minimaal vijf
jaar professionele leidinggevende ervaring
binnen de culturele sector.
Aanbod
Voor deze uitdagende mandaatfunctie van
vier jaar (verlengbaar) voorzien we een mooi
salarispakket met een brutojaarsalaris van
minimum (A1a 5 jaar anciënniteit) 41.871,05
euro en maximum (A3a, 24 jaar anciënniteit)
66.941,45 euro.
Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen
waaronder een bedrijfswagen, laptop, gsm en
een aantrekkelijke verlofregeling.

Solliciteren?
Bezorg ons je kandidatuur met cv en motivatiebrief en kopie diploma uiterlijk 28 september 2020 via
https://www.ascento.be/vacature/directeur en overtuig ons dat jij de persoon bent die we zoeken!
Daar vind je ook de volledige infobrochure terug met alle nuttige inlichtingen over deze vacature.

