
 
   

CARAVAN PRODUCTION ZOEKT 
PRODUCTIEMEDEWERKER 
(m/v/x, voltijds) 
 
Caravan Production begeleidt en ondersteunt professionele makers die een connectie hebben met 
Brussel, binnen de hedendaagse dans, performance en verwante hybride vormen bij de ontwikkeling 
van hun artistiek traject. Caravan begeleidt deze artiesten vóór, tijdens, na en tussen creaties en staat 
in voor hun zakelijke, administratieve, organisatorische, productionele en promotionele 
ondersteuning. Samen met de artiesten, en op maat van elk project, maakt Caravan verbindingen met 
partners en netwerken in de kunsten in binnen- en buitenland, en het bredere maatschappelijke veld. 
 
Caravan kiest voor intelligente makers, met een authentieke en eigenzinnige stem. Met deze artiesten 
deelt Caravan een open blik op de wereld, zin voor avontuur en experiment, een 
grote flexibiliteit en een fiks engagement. Caravan is een toegewijde sparringpartner van de artiesten 
bij de ontwikkeling van hun traject. 
Caravan ontwikkelt samen met de artiesten Benjamin Vandewalle, Fabian Barba, El Conde de 
Torrefiel, Ula Sickle en Sanja Mitrovic een duurzame traject. Jaarlijks worden ook een aantal 
projectmatige samenwerkingen opgezet. Zo werkt Caravan momenteel ook samen met Liz Kinoshita, 
Mohamed Toukabri en Anneleen Keppens. 
 
Sinds 2010 ontvangt Caravan structurele subsidies van de Vlaamse Overheid. Het kantoor is gevestigd 
in Brussel. 
 
FUNCTIE: 
Als productiemedewerker werk je in een klein kernteam van 3 personen waarbij je in samenwerking 
met je collega’s visie en vorm geeft aan de inhoudelijke en organisatorische werking van Caravan 
Production. In nauwe dialoog met de makers, sta je tevens in voor de coördinatie van hun 
ontwikkelings- en productieprocessen en de internationale spreiding van hun projecten. 
 Omgeving 
TAKENPAKKET: 
Op organisatieniveau: 
• Visieontwikkeling van de inhoudelijke en zakelijke activiteiten van Caravan samen met het 

kernteam 
• Prospectie en selectie van de artistieke samenwerkingen 
• Fondsenwerving en vertegenwoordiging van de organisatie naar subsidiërende overheden en in 

het (inter)nationale kunstenlandschap 
 
Op artiest- / projectniveau: 
• Inhoudelijk & zakelijk gesprekspartner voor de makers 
• Internationale netwerking & spreiding 
• Projectleiding: fondsenwerving, plannen, organiseren, coördineren, controleren van de praktische 

organisatie van het productieproces, budgetbeheer, (personeels-)administratie, 
projectsubsidieaanvragen, promotie en communicatie, logistieke organisatie van de tournees, 
tourmanagement. Dit alles in nauwe dialoog met de makers 
 

PROFIEL & COMPETENTIES: 
• Je genoot een hogere opleiding of gelijkwaardig door ervaring 
• Je hebt ruime werkervaring in de kunsten in een autonome functie, bij voorkeur met 

internationale ervaring 



 
   

• Je hebt een sterke nieuwsgierige artistieke affiniteit met de podiumkunsten, in het bijzonder 
hedendaagse dans, performance en gerelateerde hybride vormen, en de artiesten onder hoede van 
Caravan 

• Je bent sterk in het ontwikkelen en ver(ant)woorden van visie & beleid en hebt organisatorisch en 
zakelijk inzicht 

• Je bent een internationaal netwerker, of wil je daarin ontwikkelen 
• Je bent Nederlandstalig, met een grondige kennis van Engels en Frans, zowel geschreven als 

gesproken.  
• Je hebt een sterke pen en bent een goed onderhandelaar 
• Je bent proactief en communicatief 
• Je bent beschikbaar voor avondwerk en internationale reizen 
 
Je kwaliteiten en vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. 
 
CARAVAN BIEDT: 
• een uitdagende functie, vol afwisseling 
• een fulltime bediendencontract voor onbepaalde duur met verloning volgens de cao 

Podiumkunsten (PC 304, categorie A), maaltijdcheques en vergoeding woon-werkverkeer 
 
INTERESSE? 
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 10/11/2019 naar karel@caravanproduction.be met onderwerp 
kandidatuur Productiemedewerker. Indiensttreding volgens beschikbaarheid. 
 
INFO & CONTACT: 
Caravan Production vzw 
Fernand Demetskaai, B-1070 Anderlecht 
Karel Dombrecht, karel@caravanproduction.be 
 


