
 
 
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen zoekt een productieleider (m/v/x) 
 
Het Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen organiseert jaarlijks twee festivals: LUNALIA in het voorjaar 
in de stad Mechelen (www.lunalia.be), en Musica Divina in abdijen, kerken en begijnhoven van de Kempen 
in het najaar (www.musica-divina.be). Een breed publiek verwennen met tijdloze en hemelse muziek is 
waar het Festival van Vlaanderen-Mechelen/Kempen voor staat. 
 
Het Festival van Vlaanderen-Mechelen zoekt een gedreven productieleider (m/v/x) met volgende 
doelstellingen: 
 
- Je staat in voor de volledige productie van de festivals LUNALIA en Musica Divina. 
- Je bent aanspreekpunt voor zowel de festivalkunstenaars als de verschillende festivalpartners. 
- Je bent verantwoordelijk voor het administratieve luik van de vzw, gaande van de opmaak van contracten 

tot en met het beheer van het festivalarchief. 
 
Je werkt in een klein team waardoor je in alle processen van de organisatie betrokken bent. 
Je neemt een deel van de administratieve taken op jou die de organisatie van een festival met zich  
meebrengt. Tijdens de festivalperiodes (april/mei en september/oktober) schrikken veelvuldig avond- en 
weekendwerk je niet af. Buiten de festivalperiodes ben je bereid af en toe avondwerk te doen. 
 
Profiel: 
- Je ziet werken in de culturele sector als een uitdaging en hebt affiniteit met klassieke muziek. 
- Je ben een vlotte prater en een praktische doener.  
- Je kan zelfstandig werken en beschikt over een kritische geest. 
- Je bent vertrouwd met de gangbare digitale toepassingen. 
- Je bent optimistisch en stressbestendig. 
- Je werkt graag in een klein team wat impliceert dat je takenpakket divers en afwisselend is. 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
 
Aanbod: 
- Werken in een organisatie met een uitstekende reputatie. 
- Een uitdagende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
- Een verloning volgens de wettelijke barema’s van PC 304 - relevante ervaring wordt in rekening gebracht. 
- Extra-legale voordelen. 
- Standplaats: Mechelen. 
- Start: zo snel mogelijk. 
 
Iets voor jou? 
Stuur je cv en je motivatie voor 15 december 2022 naar jelle@festival.be ter attentie van Jelle Dierickx 
 


