
 
 
Vacature administratief medewerker NUCLEO vzw 
  
 
WIJ 
We zijn een kleine dynamische ploeg van enthousiastelingen die voor de Gentse beeldende 
kunstenaar het verschil wil maken. NUCLEO focust in eerste instantie op de atelierwerking. 
We bieden met onze ateliers onderdak aan meer dan 150 kunstenaars in groot Gent.  
 
Maar we gaan veel verder dan het aanbieden van vierkante meters. We versterken het 
artistiek netwerk van de residerende kunstenaars, we bieden productiefaciliteiten en 
fungeren bovendien als kenniscentrum en laboratorium. Met NUCLEO puur NUCLEO, de 
Open Atelierdagen en BLANCO, zetten we ook actief in op het aanbieden van een platform 
voor de residerende kunstenaars. 
 
We zijn op zoek naar een gedreven part-time medewerker die NUCLEO verder wil 
versterken, met name op het vlak van administratie, online communicatie en 
vastgoedbeheer.  
 
 
DE UITDAGING 
Je ondersteunt mee de algemene werking en het team van NUCLEO. Je focust daarbij op de 
administratieve ondersteuning, communicatie en het beheer van het vastgoed.  
 
Administratief sta je onder meer in voor: opvolging boekhouding, organisatie en planning, 
ondersteuning van tijdelijke projecten of evenementen.  
 
Een groot deel van de communicatie van NUCLEO verloopt via de website en de traditionele 
social media. Samen met de andere medewerkers zorg je ervoor dat de website up to date 
blijft. Jij zal er ook over waken dat alle projecten en nieuwigheden op de social media worden 
gedeeld en je volgt de reacties op die daar verschijnen. 
 
Daarnaast functioneer je ook als de ‘werfleider’ van NUCLEO. Je coördineert 
gebouwtechnische problemen, beheert de infrastructuur en zorgt ervoor dat de ateliers 
gebruiksklaar zijn. Je wordt hierin ondersteund door een klusjesman. 
 
Daarenboven zal je ook een actieve rol spelen in de continue zoektocht naar nieuwe panden 
die NUCLEO zou kunnen betrekken. Je onderzoekt de leegstandslijst, neemt contact met de 
relevante instanties (regie der gebouwen, universiteit,…), trekt actief op prospectie en legt de 
nodige contacten met immobiliënkantoren.  
 
Variatie en veelzijdigheid omschrijven het best de uitdaging die we voor je klaar hebben. Je 
voelt je goed in een ondersteunende en hands-on rol.  
 
 
JIJ 
De volgende 3 eigenschappen zijn voor ons de allerbelangrijkste: nauwgezet, goesting en 
doenersmentaliteit. Je zet graag de puntjes op de i, barst van de energie en denkt in termen 
van oplossingen. Je bent goed georganiseerd en houdt moeiteloos een heleboel bordjes in 
de lucht. 
 
Ook volgende woorden hebben we op onze wish list staan: basiskennis boekhouden, goede 
talenkennis en stressbestendigheid. 
 



De selectie gebeurt op basis van competenties, ongeacht je afkomst, leeftijd of geslacht. 
 
Mensen met een actieve kunstpraktijk (Beeldend, Muziek, Podium) worden gestimuleerd om 
te solliciteren. 
 
 
HET AANBOD 
We bieden je een part-time contract van onbepaalde duur in een zeer dynamische en 
gevarieerde werkomgeving. Je kan genieten van glijdende werkuren en komt in een 
gedreven team terecht. We streven naar indiensttreding vanaf 1 april 2019. 
 
 
Meer info : www.nucleo.be  
 
 

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar you@nucleo.be. De preselectie zal hoofdzakelijk 
gebeuren op basis van de motivatiebrief. Daarin dagen we je uit op één A4 jouw verhaal te 
vertellen en ons te overtuigen dat jij bent wie we zoeken. Verdere inlichtingen kunnen enkel 
per mail opgevraagd worden op bovenvermeld e-mailadres. Gelieve steeds jouw e-mailadres 
en mobiel nummer te noteren als je ons een vraag tot inlichting toestuurt.   


