
 

 

Camerata Productions vzw zoekt…  
 

Zakelijke Leider (m/v) 
 

Camerata Productions vzw is een Belgische non-profit producent van theaterstukken, musicals, 
concerten, (kort-)films en live events in de driehoek Gent, Brussel & Antwerpen, werkend vanuit 
regio Dendermonde-Buggenhout. Daarnaast overvleugelt de groep de scholenwerking "Camerata 
School Productions", het audiovisueel collectief "Telephant Productions" en een autonoom decor- en 
kostuumatelier ter ondersteuning van de eigen projecten. 
 

Om mee te bouwen aan de toekomst en de groei van de hele groep zoeken we iemand die, in overleg 
met de artistieke leiding, de zakelijke leiding kan waarnemen binnen de raad van bestuur. Iemand 
met een inspirerende visie op de toekomst van het (amateur-)theater en Camerata Productions als 
organisatie met bovenlokaal karakter. Iemand met de nodige „goesting‟ om op zakelijk vlak het 
verschil te willen maken. 
 
TAAKOMSCHRIJVING: 
- Het zakelijk beheer opmaken, sturen en voeren: 

 Het ontwikkelen en implementeren van een duurzame strategie en beleid 

 Het versterken van het netwerk van de organisatie buiten de sector 
 Het vertegenwoordigen van de organisatie naar derden 

 Het distribueren van voorstellingen (B2B, B2C) en (kort-)films (B2B) 
 

- Het financieel beheer opmaken en sturen: 
 Het globale financiële beheer van de Camerata groep voeren  
 Het opmaken en opvolgen van budgetten en begrotingen 
 Het aansturen en verzorgen van fondswerving in de private sector 
 Het verantwoord aanwenden van de beschikbare middelen en analyseren van de 

uitgavenposten en verdeelsleutels tussen diverse werkingen 
 Het onderhouden van contacten met diverse overheden en het aanvragen van subsidies 

 Het bijsturen van budgetten waar nodig in nauwe samenwerking met de raad van bestuur 
 

PROFIELOMSCHRIJVING: 
- Je ontwikkelt geregeld nieuwe ideeën rond de verdere uitbouw van de Camerata groep in relatie 

tot maatschappelijke ontwikkelingen en opportuniteiten 
- Je hebt de moed om zaken totaal anders aan te pakken 
- Je verwerkt de inbreng van de professionele medewerkers, vrijwilligers en partners in je ideeën. 
- Je vertaalt kansen in het maatschappelijk veld naar producten of diensten die relevant zijn voor 

de theaterliefhebber 
- Je kunt ontwikkelingen in de toekomst los zien van het hier en nu 
- Je hebt oog voor duurzaamheid en diversiteit in onze samenleving en de vertaling ervan 

naar koepelorganisaties en overheden toe 
 

VERGOEDING:  
Er is geen vergoeding voorzien, maar ook niet uitgesloten; een getalenteerd zakelijk leider kan 
zichzelf immers rendabel maken. Daarnaast krijgt u tal van voordelen vanuit Camerata Productions 
en u maakt deel uit van een unieke theaterfamilie! 
 
MEER INFO:  
Stuur een mailtje naar stijn.dewolf@camerata-productions.be  


