
 

Functieomschrijving 
Productmedewerker (voltijds) 
_______________________________________ 

Wie zijn we? 
Cultuurconnect is een jonge organisatie met een sterk team dat bestaat uit een 
50-tal enthousiaste collega’s. Cultuurconnect gaat voor digitale innovatie in kunst en 
cultuur samen met lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke 
initiatieven, zodat we ook morgen relevant blijven. We werken multidisciplinair en 
combineren deskundigheid en veel gezond verstand om een succes te maken van 
onze ambitieuze projecten. Onze werking laat zich samenvatten als: digitaal, 
innovatief, geëngageerd, ondernemend, professioneel, lean & lief. 

Wat doen we? 
Cultuurconnect ontwikkelt digitale diensten voor cultuurhuizen in brede zin, en voor culturele 
centra en openbare bibliotheken in het bijzonder. Voor beide sectoren hebben we een 
portfolio aan producten gerealiseerd die steeds meer afnemers kennen. We zoeken een 
gemotiveerde productmedewerker die de productmanagers kan bijstaan in het up and 
running houden van de diensten, en om mee de verdere ontwikkeling van de diensten waar 
te maken.  
 
Het beheer van de diensten wordt opgenomen door twee teams:  

 
(1) het team Productmanagement focust op de functionele analyse, 
(door)ontwikkeling, opschaling, business modelling, release management ... van 
onze bovenlokale diensten.  
 
(2) het team Servicemanagement realiseert implementatieprojecten (conversies, 
opleidingen ...) bij onze klanten, staat in voor de servicedesk, algemeen 
klantenbeheer, monitoring en service level management.  
 
De productmedewerker vindt zijn of haar vast stek in het team Servicemanagement 
waar nog andere collega’s actief zijn met een gelijkaardig profiel. Functioneel is de 
productmedewerker lid van de transversale teams onder leiding van de 
productmanagers. 

 
Cultuurconnect realiseert zijn diensten in nauwe samenwerking met de afnemers van de 
diensten die samen een coöperatie vormen. Servicemanagement ondersteunt de afnemers 



 

met hulp en informatie. In nauwe samenspraak met de productmanagers neemt de 
Productmedewerker taken op zich vanuit beide perspectieven. 
 

 
 
 

Wie zoeken we? 

We zoeken een voltijdse productmedewerker die mee instaat voor Voor De Show en 
Livestreaming, diensten voor de cultuurcentra, en voor de digitale collecties zoals de 
e-boekendienst, Gopress, Fundels en Filmstreaming, diensten voor de bibliotheken.  
 

Functieomschrijving 
● Je werkt samen met de eerstelijnsdienst van Cultuurconnect en behandelt de meer 

gespecialiseerde vragen voor jouw diensten. 
● Je verzamelt gegevens over de dienst, de afnemers, de eindgebruikers die 

beslissingen over de verdere ontwikkeling van de dienst kunnen voeden. 
● Je voert concrete taken uit die nodig zijn om de dienst goed te laten draaien. Dit 

kunnen zowel organisatorische, administratieve als inhoudelijke taken zijn.  
● Je zorgt ervoor dat je de IT-aspecten van de diensten goed in de vingers krijgt zodat 

je anderen vlot kan helpen. Een specifiek IT-profiel is hierbij geen vereiste. 
● Je denkt inhoudelijk mee over de toekomst van de diensten, realiseert mee nieuwe 

ontwikkelingen en werkt mee aan de communicatie naar afnemers en het brede 
publiek. 

● Je rapporteert aan de teamcoach van team Servicemanagement. 



 

 
 
 

Profiel 
● Je bent gedreven om maatschappelijk relevante diensten te leveren voor de 

cultuursector. 
● Je wil zowel praktische taken op je nemen, als mee brainstormen over de toekomst 

van de diensten die je mee beheert. 
● Je vindt het leuk om nieuwe technologieën te gebruiken en je kennis te delen met 

anderen.  
● Je hebt interesse in een job waar je zeer diverse taken moet combineren. 
● Je houdt van werken in groepsverband. 
● Je leert graag bij en zoekt graag uit hoe iets werkt en hoe het te verbeteren. 
● Je regelt je werk zelfstandig. 
● Je communiceert vlot, zowel intern als met onze klanten. 
● Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het 

Engels. 
● Je hebt een diploma van het hoger onderwijs. 
● Het is een plus als je ervaring hebt met de werking van cultuurhuizen. 

 
Daarnaast beschik je over volgende competenties: 

- Klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen. Anticiperen 
op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven van servicebereidheid en 
klantentevredenheid. 

- Omgevingsbewustzijn 
Kennis hebben van - voor de organisatie relevante - maatschappelijke, politieke en 
technologische ontwikkelingen en daar consequenties uit trekken voor het eigen 
functioneren of dat van anderen (het team, het management, de sector). 

- Zelfsturing 
Effectief het eigen werk organiseren door doelstellingen te formuleren en activiteiten 
te plannen; beschikbare tijd en energie te richten op de hoofdzaken en acute 
problemen. 

- Emotiemanagement 
Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn. Zich bewust zijn van wat energie 
geeft en wegneemt en daar op een proactieve manier mee omgaan. Conflicten niet 
uit de weg gaan maar ze aanpakken.  

- Samenwerking 
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk 
belang is. 



 

 

Werkplek 
Cultuurconnect is gevestigd in centrum Brussel. Zo lang als nodig werkt het volledige team 
digitaal van thuis uit. Ook na de coronacrisis zullen digitaal werken en thuiswerken 
belangrijke aspecten zijn van je werkomstandigheden. 
 
 


