
 
 

Vacature 
Financieel beleidsmedewerker/ zakelijk consulent 

Hou je van het omzetten van plannen in cijfers? Heb je ervaring met subsidieaanvragen 
zowel bij het Departement Cultuur, VLAIO als op het Europese niveau? Heb je voeling met 
de zakelijke praktijk van kunstenaars, cultuurwerkers en culturele ondernemingen?  

Dan kom jij misschien wel in aanmerking voor een job als financieel beleidsmedewerker/ 
zakelijk consulent bij Cultuurloket. 

Cultuurloket vzw heeft als missie: Ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse 
cultuursector bevorderen en toeleiding faciliteren naar aanvullende financiering als 
stimulans en steun voor duurzaam ondernemerschap.  

We werven een financieel beleidsmedewerker/ zakelijk consulent aan die deeltijds het 
zakelijke beleid van Cultuurloket vzw zal ondersteunen en deeltijds zal instaan voor de 
zakelijke dienstverlening aan onze doelgroep. 

Wat verwachten we van jou?  

- Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de visie en strategie van Cultuurloket 
op financieel en zakelijk vlak.  

- Je werkt begrotingen op zowel lange termijn als projectmatig uit en stuurt die in 
overleg met de directeur bij.  

- Je hebt ervaring met het beheer van subsidiedossiers van zowel het Departement 
Cultuur, VLAIO als EU-subsidies.  

- Je plant, organiseert en controleert het financieel beleid van Cultuurloket.   
- Je superviseert de boekhouding en bewaakt de financiële procedures.  
- Je volgt de reglementering in verband met zakelijk-juridische aangelegenheden op.  
- Je werkt mee aan het informeren en adviseren van individuen en organisaties in 

verband met financiële en boekhoudkundige aspecten.  
- Je ontwikkelt en organiseert opleidingen.  
- Je werkt actief mee aan de uitbouw van het netwerk van Cultuurloket.  
- Je handelt proactief en bent stressbestendig.  
- Je hebt een opleiding liefst in een zakelijke richting en minimum 5 jaar ervaring.  
- Je kan zelfstandig werken en je verantwoordelijkheidsgevoel maken dat je je werk 

goed organiseert in functie van deadlines en prioriteiten.  

Wat kunnen we jou bieden?  

- Een voltijds contract van onbepaalde duur. Je kan je ook enkel kandidaat stellen voor 
de functie financieel beleidsmedewerker. Dan bieden we een contract van onbepaalde 
duur van 20u/week aan. 

- Een competitief salaris en extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatie-en 
groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer.  

- Mogelijkheid tot telewerk.  
- Een uitdagende werkomgeving in een sterk team met ruimte voor eigen inbreng.  
- Een boeiende en afwisselende job met autonomie en verantwoordelijkheid.  
- De mogelijkheid om je permanent te ontwikkelen.  



 

Iets voor jou?  

Mail je motivatiebrief met uitgebreid c.v. voor maandag 27 september naar 
vacatures@cultuurloket.be en vertel ons over:  

- Jezelf, je achtergrond en ervaring, passies en hobby’s.  
- Je boeiendste werkprojecten in de laatste jaren.  
- Waarom je graag bij Cultuurloket wil werken.  
- Hoe je Cultuurloket beter zou maken.  

En wie weet zien we elkaar voor een gesprek.  

 

Cultuurloket hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer en 
selecteert enkel op basis van kwaliteiten en talenten. 
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