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Kluisstraat 86 rue de l’Ermitage
B-1050 Brussels
+32 (0)2 644 42 48
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La Loge is op zoek naar een nieuwe directeur/directrice voor indiensttreding
op 1 januari 2020.
MISSIE
De directeur/directrice is verantwoordelijk voor:
- de omschrijving van het artistieke en culturele project van La Loge binnen het
kader van de brede koers zoals die uitgezet is door de Algemene Vergadering
- de jaarlijkse programmatie en de bijbehorende begrotingsprognoses
- de uitvoering van het programma en de projecten
- de omkadering van de ploeg en van de externe en/of occasionele medewerkers
- de dagelijkse leiding van de organisatie (financiën en boekhouding, incidentele
indienstneming, personeel, materiaal en andere hulpmiddelen, gebouw, enz.)
- de verzorging van het netwerk van de organisatie en van de (artistieke, culturele,
pedagogische, wetenschappelijke enz.) partnerships
- het zoeken naar publieke en private financieringsmogelijkheden
- de vertegenwoordiging van de organisatie en de communicatie
- de programmatie van de vereniging van vrienden ‘First Sight’
- de communicatie met de Raad van Bestuur, de voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur, het opstellen van
de processen-verbaal en hun opvolging.
Onder zijn of haar verantwoordelijkheid en met het akkoord van de Raad van
Bestuur kan de directeur/directrice het geheel of een deel van zijn/haar missie
delegeren. De functie van directeur is niet cumuleerbaar met andere tijdelijke dan
wel langdurige externe functies – onderwijs, onafhankelijk commissariaat enz. –
zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur.
De directeur/directrice wordt aangesteld voor een (hernieuwbare) termijn van 3
jaar.
PROFIEL VAN DE KANDIDAAT
- diploma hoger onderwijs binnen het domein van de kunst en/of architectuur (of
vergelijkbaar)
- geslaagde ervaring in artistieke programmatie en in het beheer van projecten
- actieve belangstelling voor kunst, architectuur en hedendaagse creatie in brede
zin
- actieve belangstelling voor milieu en maatschappij
- mondelingen en schriftelijk beheersing van het Nederlands, Frans en Engels, of
van het Engels en een van de twee landstalen
- teamgeest, initiatiefnemer, organisatietalent
MANDAAT EN VERGOEDING
Het directeurschap van La Loge is een voltijdse betrekking. Het gaat om een
mandaat van 3 jaar, dat hernieuwbaar is.
De directeur/directrice ontvangt maandelijks een netto belastbaar inkomen van
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3.900 euro, aangevuld met vakantiegeld, een 13e maand en verscheidene
voordelen in natura (maaltijdcheques).
BIJKOMENDE INFORMATIE
Huidige ploeg
La Loge heeft, naast de directie, een deeltijdse (3/5) medewerker (assistentcurator en programmator) in dienst en werkt met diverse freelance of occasionele
medewerkers: vormgever, technische ploeg, onthaalpersoneel, boekhouder, fondswerver enz. De ontwikkeling en de uitwerking van bepaalde projecten kunnen
toevertrouwd worden aan een onafhankelijke commissaris.
De kandidaten mogen, indien zij het wensen, een andere organisatie van het werk
en van de ploeg voorstellen.
Het budget
La Loge beschikt over een door haar stichter gegarandeerd budget van 100.000
euro per jaar (tot eind 2020) en een gebouw dat gratis ter beschikking wordt
gesteld van het project.
In het geval van bepaalde specifieke activiteiten kan dat budget aangevuld worden
door de stichter zelf (voor de organisatie van de Prijs Philippe Rotthier) of door
publieke en/of private partnerships.
Op dit ogenblik ontvangt La Loge een structurele subsidie van 36.344,91 euro per
jaar, gedurende 5 jaar (tot 31 december 2021), toegekend door de Vlaamse Gemeenschap – Departement Cultuur, Jeugd & Media.
First Sight, de vrienden gemeenschap en het ondersteuningsprogramma van La
Loge draagt bij aan dat budget met een bedrag van ongeveer 15.000 euro per
jaar.
Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
La Loge is in de vorm van een vzw opgericht (sinds april 2011).
Haar budget en jaarlijkse programmatie worden goedgekeurd door de Algemene
Vergadering. Die bestaat uit kunstenaars, architecten en persoonlijkheden uit de
kunst-, design- en architectuurwereld.
De Raad van Bestuur bestaat uit:
- Philippe Rotthier, stichtend lid
- Caroline Mierop, voorzitter
- Pierre Iserbyt, vicevoorzitter
- Thierry Belenger, afgevaardigd bestuurder, secretaris
- Geneviève François, penningmeester
- Aude-Line Dulière en Bartomeu Mari, leden
De Algemene Vergadering bestaat, naast de beheerders, uit:
- Zoë Gray, senior curator, Wiels
- Dimitri Jeurissen, art director (CEO Base Design, Brussel)
- Michel Leloup, architect
- Kersten Geers, architect
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SOLLICITEER
Kandidaturen dienen verstuurd te worden ten laatste op 2 september 2019 naar
het volgende adres :
La Loge asbl vzw
t.a.v. de Raad van Bestuur
Kluisstraat 86 rue de l’Ermitage
1050 Brussel, België
De kandidatuur moet – binnen dezelfde termijn – ook per e-mail verstuurd worden
naar info@la-loge.be
De Raad van Bestuur van La Loge zal een voorselectie maken van 3 tot 5 kandidaten, die voor een jury zullen verschijnen die tot taak heeft de nieuwe directeur/
directrice aan te duiden. De jury komt begin oktober samen. Zij is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur en uit erkende buitenstaanders. Het
onderhoud met de jury gebeurt in het Nederlands, Frans en Engels.
Het dossier voor de kandidatuur (formaat A4) moet het volgende bevatten:
- een motivatiebrief (max. 1 pagina)
- een managementproject (max. 3 pagina’s)
- een gedetailleerd cv, met onder meer een lijst van de belangrijkste gerealiseerde
tentoonstellingen, inclusief verantwoordelijkheidsniveau – commissaris, assistentcurator enz. (max. 1 pagina)
- alle mogelijke informatie die van belang kan zijn (max. 1 pagina)
De dossiers mogen, volgens de keuze van de kandidaat, opgesteld worden in het
Nederlands, Frans of Engels.
OVER LA LOGE
LA LOGE asbl vzw
Architectuur, Kunst & Milieu
La Loge werd in 2012 opgericht door architect en mecenas Philippe Rotthier.
Sinds haar oprichting wordt La Loge geleid door Anne-Claire Schmitz. Vanaf januari 2020 zal de instelling haar werk verderzetten onder een nieuwe directie en met
de volgende agenda:
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1. La Loge is een plek gewijd aan architectuur, kunst en hedendaagse creatie in
het algemeen. De vzw ontwikkelt een coherente en veeleisende programmatie
bestaande uit projecten die betekenisvol zijn binnen de hedendaagse maatschappelijke en culturele uitdagingen.
2. De activiteiten van La Loge worden gedragen door een ethische, kritische en
vooruitziende reflectie op de bewoonbaarheid van de wereld. Ze staat open voor
de verscheidenheid van het onderzoek uitgevoerd door de wetenschappen, de
menswetenschappen, oude kennis en nieuwe technologieën.
3. Elk project wordt er ontwikkeld volgens een idiosyncratische formule, met een
eigen termijn en aangepaste inrichting: tentoonstelling, conferentie, performance,
uitgave, projectie, residentie enz.
4. De identiteit van La Loge is verankerd in het historische gebouw waarin het

dialoog toelaat met het publiek en met de gesprekspartners die er worden uitgenodigd.
5. La Loge neemt deel aan de culturele dynamiek van Brussel, hoofdstad van België en van Europa. Ze wenst het publiek waartoe ze zich richt tegemoet te komen
en te diversifiëren wat betreft disciplines, socioculturele categorieën en belangstelling.
6. La Loge sluit talrijke partnerships, zowel binnenshuis als daarbuiten, met organisaties en instellingen die haar doelstellingen en projecten delen.
7. In de lijn van de wens van haar oprichter is La Loge een plaats voor reflectie en
studie van alle hedendaagse lokale praktijken en van de herinrichting van de stad.
La Loge biedt onderdak aan de driejaarlijkse Architectuurprijs Philippe Rotthier,
waarvan de volgende uitgereikt wordt in 2020.
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