Productieverantwoordelijke Cas-co
(deeltijds, 50%)
deadline: 1 maart 2019

Atelier- en kunstenaarswerking Cas-co is
op korte termijn op zoek naar een
productieverantwoordelijke die o.a. instaat
voor
de
kwalitatieve
opstart
en
begeleiding van een nieuwe deelwerking:
(Off the) GRID, naar een artist-driven off
space in Leuven.
Met (Off the) GRID maakt Cas-co vanaf najaar 2019 plaats, ruimte en middelen vrij voor
(jonge) artistieke makers om projecten te realiseren en te presenteren aan een publiek.
(Off
the)
GRID
wil
een
flexibel
platform
bieden
aan
een
groeiende
kunstenaarscommunity in ruime regio Leuven en artistieke projecten van onder de radar
halen.
Overtuigd van het idee van ‘open source programming’ wordt (Off the) GRID al doende
door de doelgroep zelf vormgegeven, wat onder meer betekent dat het programma
samengesteld wordt door kunstenaars zelf dankzij een wisselende artist’s jury.

Functie:
De productieverantwoordelijke ondersteunt de coördinator in alle productionele aspecten
van de werking van Cas-co en staat in voor de planning en uitvoering van het project
(Off the) GRID.
Hij/zij geeft samen met de coördinator en het bestuur van Cas-co vorm aan het volledige
productie-, plannings- en publieksbeleid van (Off the) GRID. In de opstartperiode tot
september 2019 zal je vooral instaan voor de opstart en voorbereiding van deze
werking.
Vanaf september ben
kunstenaarsprojecten.
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Taken:
-

Je geeft al doende vorm aan de concrete uitwerking van het
presentatieplatform (Off the) GRID.
Je begeleidt de planning en praktische uitvoering van alle GRIDkunstenaarsprojecten in al hun aspecten en tilt ze naar een hoger niveau.
Je bewaakt de kwaliteitsvolle uitvoering en initieert permanente evaluatie
en bijsturing.
Je beheert samen met de coördinator het budget van (Off the) GRID.
Je zorgt ervoor dat werking van (Off the)GRID optimaal afgestemd is op
de werking van Cas-co met haar ruimtes en programma voor artistieke
ontwikkeling voor artistieke makers.

-

Je ondersteunt de algemene werking van Cas-co door logistieke en
administratieve deeltaken op te nemen.
Je helpt mee een doelgroepenbeleid uit te tekenen en hebt aandacht voor
nieuwstedelijke en experimentele artistieke praktijken en doelgroepen.

Profiel:
- minimum bachelordiploma
- (bij voorkeur) Leuven based
- een laaiend hart voor de (beeldende) kunsten
- kennis van en ervaring met technisch en audiovisueel materiaal
- zelfstandig, nauwgezet, positief, oplossingsgericht en communicatief
- bereid om te werken met flexibele werkuren, avond- en weekendwerk
- bij voorkeur in bezit van rijbewijs B

Cas-co biedt:
- mogelijkheid om zelf mee vorm te geven aan de projectwerking (Off the) GRID.
- een halftijds contract van onbepaalde duur, PC 329.01
- flexibele werkuren en jaarplanning
- maaltijdcheques
- snelle indiensttreding, bij voorkeur maart/april 2019

Meer info:
Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met Josine De Roover via email: josine.de.roover@cas-co.be of telefonisch via het nummer 0485 62 51 34.
Vragen over de vacature kan je stellen via hetzelfde e-mailadres. Kandidaturen voor
deze functie moeten ons uiterlijk bereiken op: 1 maart 2019.
http://www.cas-co.be

