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VERANTWOORDELIJKE SPREIDING EN VERKOOP 
 
 

Compagnie Tartaren 
 
“In gure weersomstandigheden tegen de wind in steeds weer bergop fietsen, hardt ons. We 
verzamelen ons materiaal op de pechstrook van de samenleving. Op de geëffende rijstroken 
ernaast razen velen ons ‘te snel’ voorbij.” 
 
De Tartaren creëren vanuit het authentieke, vanuit de schoonheid van het onvolmaakte. Ze 
bijten zich vast in een artistiek zoekproces. Ze dagen daarbij professionele makers uit om 
samen stappen te zetten. De producties zijn puur en kwetsbaar, ze kruipen onder ’t vel en 
hebben een impact op een zeer divers publiek. 
 
Compagnie Tartaren geeft een stem aan mensen in een kwetsbare situatie. Vanuit haar 
werkplek (de Open Theater Werkplaats) in de Leuvense Ridderbuurt houdt de Cie de vinger 
aan de pols van de buurt en de samenleving en ontwikkelt een laagdrempelige, maar artistiek 
kwalitatieve werking.  
 
Compagnie Tartaren wordt structureel erkend en gesubsidieerd door de stad Leuven en de 
Vlaamse gemeenschap. 
 
 
Functie 
Compagnie Tartaren zoekt een verantwoordelijke voor de spreiding en de verkoop van haar 
producties. 
 
 
Taken 

- je initieert en onderhoudt contacten met theaters, festivals en andere culturele en 
sociale organisatoren in binnen- en buitenland zodanig dat Compagnie Tartaren daar 
bekend wordt en haar producties in diverse marktsegmenten worden 
geprogrammeerd 

- je gaat pro-actief op zoek naar afzetmarkten in andere sectoren die passen bij de 
producties en de missie van de organisatie 

- je onderhandelt met potentieel geïnteresseerde organisatoren om te komen tot een 
optimale tourneeplanning binnen de gestelde technische en zakelijke voorwaarden. 

 
 



 

 
 

Profiel 
- je hebt een hart voor de artistieke wereld en een commercieel inzicht 
- je beschikt over goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden 
- je kan zelfstandig werken, hebt een pro-actieve ingesteldheid en goede 

organisatorische vaardigheden 
- je hebt een netwerk binnen de kunsten, welzijn en/of (hoger) onderwijs of bent in 

staat om dit op korte termijn op te bouwen 
- je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B 

 
 

Wij bieden  
- een afwisselende job in een kleine, flexibele organisatie 
- aansluiting bij een klein, gedreven team met een horizontale overlegstructuur 
- een jaarlijkse opdracht als freelancer (ongeveer 0,2 vte op jaarbasis) of ingeschreven 

met een deeltijds contract  
- verloning volgens paritair comité 304 

 
 
Solliciteren? 
Mail vóór maandag 6 januari 2020 een motivatiebrief en cv naar wanne@tartaren.be 
 
Compagnie Tartaren spoort etnisch-culturele minderheden en personen met een beperking 
uitdrukkelijk aan om zich kandidaat te stellen. 
 
Indien je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een gesprek in de week van 13 januari. 
Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 
 
 
Meer informatie: 
Wanne Van Hemelrijck: 0474/33 35 84 
Wim Oris: 0486/53 29 33 
 


