
COÖRDINATOR TEAM PUBLIEK (100%) 
 
Heb je voeling met (podium)kunsten? Ben je een expert in communicatie met het publiek? 
Ontwikkel je graag strategieën hierrond?  

Ben je een verbinder en kan je een team inspireren en motiveren, met voldoende aandacht voor 
efficentië en welzijn?  

Heb je zin om mee te werken aan een lange termijn project?  

Lees vooral verder.  

KAAITHEATER zoekt een COÖRDINATOR voor TEAM PUBLIEK dat de zeer diverse bezoekers zo goed 
mogelijk naar en door het programma gidst via communicatie & marketing, publieksbemiddeling, 
onthaal & ticketing en front of house. Het team telt een 10-tal medewerkers. 

Kaaitheater is van bij de start in 1977 een podium voor hedendaagse podiumkunsten, verankerd in 
Brussel en met de blik op de wereld gericht. Vandaag presenteren we dans, theater, performance en 
muziektheater, en zijn we een platform voor lezingen en gesprekken. Een ploeg van 38 geëngageerde 
medewerkers maakt dit programma mogelijk. 

Kaaitheater is volop in beweging. Onder het motto How to Be Many? maakt het Kaai-team de komende 
jaren ruimte voor een breed spectrum aan verhalen, perspectieven, artiesten en publieken, om de 
meerstemmigheid van de stad beter te leren weerspiegelen. 
We zetten nieuwe lijnen uit rond participatie en publiekswerking, waarbij we toekomstige generaties 
laten kennismaken met hedendaagse podiumkunsten. We stellen middelen ter beschikking van 
organisaties en groepen die nog te weinig op de Brusselse podia te zien zijn, met de uitnodiging om 
zelf artistieke programma’s te maken.  

Bovendien ondergaat het Kaaitheater tot eind 2024 een ingrijpende verbouwing, wat extra 
uitdagingen met zich meebrengt: we functioneren deels nomadisch en presenteren voorstellingen bij 
partners in en rond Brussel. Tegelijk bereiden we ons voor op de inhuizing in het vernieuwde gebouw, 
temidden van een getransformeerde buurt. Als coördinator van Team Publiek, zoek je samen met je 
collega’s en partners mee naar manieren om dit verhaal te laten leven in de buitenwereld.  

Wat? 
• Je geeft vorm aan de ‘customer journey’ en je bent de drijvende kracht achter de strategie 

rond externe communicatie (print, online, socials, pers…); 
• Je staat mee in voor het visualiseren en het uitdragen van de missie, visie, strategie en waarden 

van het huis; 
• Je coacht je team richting zelforganisatie; 
• Je brengt innovatieve voorstellen binnen; 
• Je neemt zelf een aantal uitvoerende taken op (volgens interesse, expertise en 

complementariteit); 
• Je beheert en volgt je budget op; 
• Je houdt de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied, en je bouwt 

een netwerk op van collega’s en organisaties; 
• Je maakt deel uit van het coördinatorenoverleg dat aspecten bespreekt die de gehele 

organisatie aangaan; 

Jouw Profiel 



• Je  hebt minimum 5 jaar ervaring in een communicatiefunctie en enkele jaren als (coachend) 
leidinggevende; 

• Je kan een inspirerend communicatieplan ontwikkelen, zowel voor online als print-uitingen; 
• Je kan een realistische planning opstellen en bewaart rust tijdens onvermijdelijke 

piekmomenten; 
• Je denkt inclusief en werkt vanuit een intersectioneel perspectief, met oog voor duurzame 

verbindingen tussen samenleving, publieksgroepen en het Kaaitheater; 
• Je hebt een hart voor kunst en idealiter kennis van podiumkunsten in Brussel en Vlaanderen; 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en je kan je zeer goed uitdrukken in het Engels en 

het Frans; 
• Je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk; 

Het Kaaitheater streeft naar gelijke kansen voor iedereen. We selecteren kandidaten op basis van 
competenties en talenten, ongeacht gender(expressie), leeftijd, afkomst, diploma, fysieke beperking 
of culturele achtergrond. Lees ons non-discriminatiebeleid. 

Wat bieden we je? 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur; 
• Een verloning volgens de barema's van het Paritair Comité 304; looncategorie A, 

(anciënniteit en verantwoordelijkheid verbonden aan de functie worden in rekening 
gebracht); 

• Een ploeg die open staat voor nieuwe perspectieven en een inclusieve werkcultuur; 
• De mogelijkheid om opleidingen te volgen (persoonlijke vaardigheden & werkgerelateerd); 
• Een werkplek in Schaarbeek (tot eind 2024, erna aan de Sainctelettesquare in Brussel); vlot 

bereikbaar met openbaar vervoer; 1 dag thuiswerk per week 
• 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding; 
• Maaltijdcheques, groepsverzekering, een volwaardige eindejaarspremie en na 1 jaar in dienst 

een hospitalisatieverzekering. 

Interesse in deze job? 
Stuur je motivatiebrief met cv voor 23 augustus 2022 naar job@kaaitheater.be. 
Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een gesprek dat plaatsvindt op 31 augustus 
(VM) of 1 september (NM).     

Voor bijkomende info kan je terecht op 02/201.58.58  (Nadia El-Boubsi). 
Alle kandidaturen worden met aandacht en discretie behandeld. 


