
   
 

 

www.moussem.be -– Ravensteinstraat 18 -– 1000 Brussel -– België 
Moussem VZW – Ondernemingsnummer 0474.364.948 
bank: IBAN BE96 4082 1002 8105 -– BIC: KREDBEBB 

Moussem zoekt een ervaren en gemotiveerde productiemedewerker (m/v) 50% bepaalde duur 

 Onmiddellijk indiensttreding  
 
Wat is Moussem? www.moussem.be 
Moussem biedt een subjectief en kritisch panorama van de hedendaagse globale kunstscène door 
vorm te geven aan een geactualiseerde, artistieke canon. Door haar nomadisch en internationaal 
karakter en door haar specifieke focus speelt Moussem een unieke rol binnen het Vlaamse en 
Brusselse kunstenveld. Thema’s met een link naar de  culturen uit het Midden-Oosten en Noord-
Afrika,  van hier en van elders, resoneren samen met nieuwe stedelijkheid.  
 
Functieomschrijving: 
De taken zullen een combinatie zijn van productiewerk, tourmanagement en ondersteuning in de 
spreiding van de voorstellingen van  de artiest in residentie bij Moussem Radouan Mriziga. Hij/zij 
staat in voor de planning en de praktische organisatie van de repetitieperiodes en de tournees van 
de publieke voorstellingen in binnen- en buitenland. Hij/zij ondersteunt de communicatie en de 
spreiding van de producties.  
 
Profiel:  
Je bent een rijpe, zelfstandige persoon die communicatie en discretie belangrijk vindt en een gevoel 
van vertrouwen opwekt. Organisatietalent, openheid, spontaniteit, een gezonde werkmentaliteit en 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn je troeven.  
Het kost je geen moeite het overzicht te bewaren,  prioriteiten te stellen en je acties te evalueren.  
Je kan vlot werken met de meest courante informaticatoepassingen.  
Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en Engels en je beschikt over voldoende kennis van het 
Frans.  
De binding met het artistieke werk van Moussem is vanzelfsprekend. 
Rijbewijs is een pluspunt.  
Je beschikt  over aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie . 
 
Verloning:  
looncategorie B conform de CAO Podiumkunsten (PC304 .00) 
 
Solliciteren:  
Mail vóór 7 oktober 2016 een motivatiebrief en cv naar Mohamed Ikoubaân 
mohamed@moussem.be 
 
Op basis hiervan zal  je al dan niet uitgenodigd worden voor een gesprek op 13 oktober  2016.  
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