
VACATURE zakelijk leider ‘Nuff Said  
 

‘Nuff Said presenteert een maatschappelijk betrokken artistiek aanbod in woord, comedy, live 
muziek en performance. Dat multidisciplinair aanbod is fris en verrassend en verbindt een zeer 
diverse groep van artiesten, vrijwilligers en publiek.  
 
‘Nuff Said wil een voorbeeldfunctie opnemen en de sector inspireren met unieke en doordachte 
artistieke combinaties. Deze artistieke combinaties kunnen naast verrassend ook confronterend zijn. 
Eigen aan onze organisatie is de maatschappelijke betrokkenheid, een ‘embodied’ diversiteit voor en 
achter de schermen, de mix van verschillende disciplines op het podium en de aandacht voor 
grootstedelijke narratieven. Diversiteit gaat bij ons niet over het tellen van kleur en gender op 
podium en in het publiek maar over het ons “eigen maken” en zit in hoe we denken en ageren. ‘Nuff 
Said blijft zich voortdurend vernieuwen door terugblik en bijsturing. Het blijft ernaar streven 
innovatief te zijn, niet op de lauweren te rusten, meer en anders te zijn dan de middenmoot. 
 
Om het vaste team te vervolledigen zoekt ‘Nuff Said een zakelijk leider.  
 
Doel van de functie. 
Coördineren, consolideren en controleren van de zakelijke en administratieve taken. 
 

Dit zijn jouw taken… 

 
-Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en leidt de administratie 
-Je denkt mee over efficiënte werkings- en informaticaprocessen 
-Je vertegenwoordigt de organisatie extern in allerlei overlegorganen 
-Je volgt subsidiedossiers op en onderhoudt contacten met overheden 
-Je ordent en optimaliseert het digitale archief 
-Je organiseert de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 

 

Wij zoeken dus een collega die… 

 
-een hart heeft voor cultuur en kennis heeft van de grootstedelijke realiteit 
-een goede kennis heeft van boekhouding en financieel beleid 
-goed plant, organiseert en communiceert (schriftelijk en mondeling) 
-ondersteunend en coachend werkt naar de rest van het team 
-talenkennis: Nederlands – Engels 

 

Wij bieden… 

 
-een deeltijds (60 of 80%) contract van onbepaalde duur. Tijdsverdeling in onderlinge 
overeenstemming (op basis van 3/5de of 4/5de) 
-startdatum: vanaf 1 maart 2022 (of overeen te komen) 
-met als uitvalsbasis ons kantoor in Arenberg (Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen)  
-verloning volgens cao podiumkunsten  
-terugbetaling woon-werk verkeer 
-extralegale voordelen: maaltijdcheques per gewerkte dag 
 

Interesse…? 

 



Stuur je motivatiebrief en cv vóór dinsdag 8 februari 2022 naar mourad@nuffsaid.be. Voor meer info 
over de vacature kan je terecht bij Mourad Bekkour, artistiek coördinator: 0496 11 30 64. Meer info 
over ‘Nuff Said vind je op www.nuffsaid.be. 
 
Procedure: kandidaten worden op basis van hun sollicitatiebrief uitgenodigd voor een gesprek in de 
week van 14 februari 2022.  

http://www.nuffsaid.be/

