
VACATURE
intendant Symfonieorkest Vlaanderen
Ter opvolging van Frederik Styns rekruteert Symfonieorkest Vlaanderen een
nieuwe intendant (100%, v/m/x). De intendant zal het groeitraject, dat de
voorbije jaren werd uitgezet en dat door de Vlaamse overheid werd erkend in
haar recente subsidiebeslissing, met volle overtuiging, met creativiteit en met
succes verder uitbouwen.

Over Symfonieorkest Vlaanderen

Al meer dan zestig jaar is Symfonieorkest Vlaanderen (SOV) een vaste waarde in het
Vlaamse culturele landschap. Met zestig geëngageerde en gepassioneerde musici en onder
leiding van gerenommeerde dirigenten brengt Symfonieorkest Vlaanderen zowel
uitvoeringen en creaties van hedendaagse muziek als eigentijdse vertolkingen van het
vertrouwde symfonische repertoire vanaf het classicisme.

Het orkest vervult een voorbeeldfunctie in het scheppen van kansen voor jonge, talentvolle
musici, componisten, solisten en dirigenten, en maakt muziek uit heden en verleden
toegankelijk voor een zo breed en divers mogelijk publiek in Vlaanderen en daarbuiten.

Symfonieorkest Vlaanderen geniet de steun van de Vlaamse Overheid en Stad Gent, en is
sinds 2017 orkest in residentie in Muziekcentrum De Bijloke Gent.

Symfonieorkest Vlaanderen –Missie en Visie

Missie

Symfonieorkest Vlaanderen prikkelt een divers en nieuwsgierig publiek in binnen- en
buitenland, met hoogstaande uitvoeringen van orkestmuziek uit heden en verleden. Het
orkest is flexibel en ondernemend, en vervult vanuit zijn maatschappelijk engagement een
labofunctie voor talent en innovatie.

Visie

● Dankzij een unieke orkestcultuur, een continue zorg voor kwaliteit, sterke
samenwerkingen, een spannende programmering en een maatschappelijke
verankering en engagement, is SOV een van de meest toonaangevende orkesten van
België.

● Symfonieorkest Vlaanderen is een vaste waarde in Vlaanderen. Vanuit een sterke
regionale werking, met Gent als thuishaven, is Symfonieorkest Vlaanderen ook een
graag geziene gast op internationale concertpodia.



● Als flexibel en ondernemend orkest bereikt Symfonieorkest Vlaanderen een
geëngageerd publiek.

● Symfonieorkest Vlaanderen ontdekt makers en uitvoerders van morgen, en daagt hen
uit om via duurzame trajecten in dialoog te treden met het orkest van de toekomst.

Takenpakket van de intendant

Als intendant bent u verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de visie, missie en
strategie zoals door het Bestuur vastgelegd in het strategisch plan (zie onder). U ontwikkelt
daartoe de nodige actieplannen.

● U bent verantwoordelijk voor de creatieve ontwikkeling van Symfonieorkest
Vlaanderen, ervoor zorgend dat de organisatie een unieke en vooruitstrevende plaats
blijft innemen in het nationale en internationale muzikale veld;

● U bent actief aanwezig in het culturele veld als promotor en belangenbehartiger van
de organisatie;

● U bent verantwoordelijk voor de continue zoektocht naar excellente partners gericht
op de ontwikkeling en uitbreiding van de artistieke en de financiële mogelijkheden
van de organisatie;

● U bewaakt de algemene kwaliteit, zowel artistiek als zakelijk;

● U bent verantwoordelijk voor een gezond personeelsbeleid, met bijzondere aandacht
voor het aantrekken van excellente medewerkers;

● U heeft de operationele leiding van de organisatie en superviseert ook alle aspecten
van financieel beheer, controle en risicomanagement;

● U ondersteunt de diverse bestuursorganen: Bestuur, Zakelijke Werkgroep, Artistieke
Werkgroep, Algemene Vergadering.

Profiel van de intendant

Als intendant van Symfonieorkest Vlaanderen beantwoordt u aan volgend profiel:

● U heeft een bijzondere voeling voor en affiniteit met klassieke muziek en met het
symfonische repertoire - uit heden en verleden - in het bijzonder. Daarnaast
onderschrijft u het belang van talentontwikkeling, educatie en outreach;

● U genoot bij voorkeur een opleiding met een artistieke dimensie;

● U heeft een uitstekende kennis van de nationale en internationale artistieke en
muzikale scène;

● U heeft kennis van zowel de artistieke als de zakelijke aspecten van een culturele
organisatie, en u weet hoe beide dimensies te combineren;



● U beschikt over voortreffelijke people skills, u bent een bemiddelaar en uw voorkeur
gaat uit naar coachend leiderschap;

● U heeft ervaring als leidinggevende, bij voorkeur van een culturele organisatie.

Aanbod

Symfonieorkest Vlaanderen biedt een voltijdse functie aan verloond tegen marktconforme
voorwaarden.

Werkplaats: Bijlokesite, Gent

Indiensttreding: 1 september 2023

Procedure

Stuur tegen 15 mei 2023 uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. Geert Dhondt, voorzitter van
Symfonieorkest Vlaanderen vzw, via geert.dhondt@symfonieorkest.be.

Discretie wordt verzekerd.

Kandidaten die weerhouden worden, zullen uitgenodigd worden voor een eerste
sollicitatiegesprek in de tweede helft van de maand mei. Het Bestuur neemt op voordracht
van de selectiecommissie een beslissing voor aanwerving.
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