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Vacature

MetX Moving Music is een productiehuis van en voor muziekmakers. 
Samen met artiesten van diverse horizonten, creëren we originele 
repertoires, hybride ensembles en participatieve evenementen die 
bruggen bouwen tussen cultuurhuizen en de publieke ruimte. We doen 
dit enerzijds via het producen en promoten van zowel professionele 
als participatieve groepen. Anderzijds door de repertoires, tradities en 
artistieke bagage van onze muziekmakers open te stellen en door te 
geven aan zoveel mogelijk verschillende publieken in Brussel, Vlaanderen 
en daarbuiten.

Urban Center Brussel is een educatieve jongerenwerking rond urban 
disciplines en percussie, met speciale aandacht voor het bereiken van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Voor deze beide deelwerkingen, gevestigd op Campus Nieuwland 
(Brusselse Marollenwijk), zoeken we een veelzijdige en waardegedreven 
leidinggevende die de organisatie vooral op zakelijk en HR vlak in goede 
banen leidt. Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijke voor 
de zakelijke en artistieke werking en stuur je een team van een 15-tal 
personen aan.



Je vertaalt de missie van MetX en UCB in concrete doelstellingen en projecten.

Je ontwikkelt een financieel en administratief beleid dat aansluit bij de 

inhoudelijke opdracht van de deelwerkingen. Je staat in voor de administratie, 

budgetopvolging en afrekeningen, alsook voor de opvolging van de 

boekhouding i.s.m. zakelijke assistente. Je gaat actief op zoek naar extra 

middelen en opportuniteiten voor de verschillende projecten.

Je ontwikkelt een personeelsbeleid met aandacht voor de waarden van MetX 

en met zorg voor zowel het vaste team als de freelancers en vrijwilligers. 

Je volgt de payroll op i.s.m. de zakelijk assistente. Je werkt een eerlijk en 

transparant verloningsbeleid uit met aandacht voor het welzijn van alle 

betrokkenen.

In samenspraak met het artistiek coördinatieteam bouw je het artistiek beleid 

van MetX uit, gebaseerd op het Beleidsplan 2023-2027.

Je volgt de ontwikkelingen in het culturele veld op de voet en bent de 

spreekbuis van de organisatie t.a.v. alle stakeholders en het beleid.

Je rapporteert aan de raad van bestuur en de A.V.

Functie en takenpakket

Welk profiel zoeken we?

Je hebt pertinente ervaring binnen een 

coördinerende functie.

Je bent stressbestendig, communicatief en 

teamspeler.

Je hebt een vlotte pen.

Je spreekt NL, FR en ENG.

Je houdt van Brussel en kent er het 

(administratieve) reilen en zeilen.

Je bent bereid tot avond- en 

weekendwerk, en de occasionele 

buitenlandse opdracht.



Wat kunnen we je aanbieden?

Loon volgens barema 304 (PC Muziek) --- Extra’s: maaltijdcheques, woon-

werkverkeer, telefoonvergoeding en verzekering privé leven. 

Voltijdse tewerkstelling (min. 4/5e) met een flexibel uurrooster en de 

mogelijkheid tot (gedeeltelijk) telewerk

Een uitdagende job met ontwikkelingsmogelijkheden op zowel nationaal als 

internationaal niveau

Tewerkstelling in de Marollen, hartje Brussel op wandelafstand van Zuidstation

Indiensttreding zo snel mogelijk

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 12 februari 2023. Stuur een mail met je cv en 
gemotiveerde kandidatuur naar Leen De Spiegelaere via leen@metx.be

De eerste selectie gebeurt op basis van CV en de bijgevoegde motivatie. Deze 
documenten worden anoniem aan het selectiecomité bezorgd. Ten laatste op 17 
februari word je per mail verwittigd of jouw kandidatuur werd weerhouden. Het 
sollicitatiegesprek en een schriftelijke proef zullen in de week van 20 februari 
2023 plaatsvinden.

Vragen? Neem contact op met Leen De Spiegelaere via leen@metx.be

MetX wil een weerspiegeling zijn van onze maatschappij. Kandidaten worden 
geselecteerd op basis van vaardigheden en kwaliteiten, ongeacht genderidentiteit 
en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en 
beperking. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan 
de selectie of ervaar je een drempel? Geef dit dan aan in jouw sollicitatie of 
neem contact op met Leen De Spiegelaere (leen@metx.be – 02 218 70 52).


