
Functieomschrijving
Productmanager Digitale
Cultuurbeleving (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. Voor onze diensten die de
digitale beleving van de cultuurhuizen ondersteunen zoeken we een gemotiveerde
productmanager.

Productmanagers bij Cultuurconnect focussen op de functionele analyse, (door)ontwikkeling,
opschaling, business modelling, release management ... van onze bovenlokale diensten. Zij
krijgen nieuwe diensten die klaar zijn voor opschaling aangereikt door het team Research &
Development. Ze realiseren en beheren de dienst in samenwerking met team Service
Management. Cultuurconnect realiseert haar diensten in nauwe samenwerking met de
afnemers van de diensten die samen een coöperatie vormen. De productmanager realiseert
de coöperatieve werking voor zijn of haar producten.

De productmanager Digitale Cultuurbeleving maakt deel uit van het team
productmanagement en overlegt regelmatig met de teamcoach.



Zakelijk Beheer financieel beheer, HR, logistiek, office
beheer, onthaal, juridische ondersteuning ...

Connect sensibilisering, matchmaking, events,
opleidingen, marketing & communicatie,
praktijkontwikkeling ...

Research & Development (R&D) innovatielab, lean experimenten, cocreatie

Productmanagement aanbesteden en doorontwikkelen van
oplossingen, functionele analyse, testing,
beheer roadmap, releasemanagement,
leveranciersmanagement

Servicemanagement implementatieprojecten (technisch,
opleidingen) van oplossingen bij klanten,
servicedesk, klantmanagement,
bibliografisch centrum, monitoring en
service level management



Wie zoeken we?
We zoeken een voltijdse productmanager die instaat voor het beheer en de groei van ‘Voor
De Show’ en ‘Livestreaming voor minder mobiel publiek’, en die op voorzet van het team
Research & Development op termijn nieuwe diensten voor de cultuurhuizen opschaalt.

Functieomschrijving
● Je bent verantwoordelijk voor de opschaling van nieuwe producten, de lancering en

promotie, het business model en de ondersteuning van de gebruikers. Je doet dit in
samenwerking met de andere teams in de organisatie.

● Je organiseert inspraak van al wie de dienst afneemt en gebruikt binnen de
coöperatieve werking, om de strategie voor het product en de roadmap voor verdere
ontwikkeling vast te leggen.

● Je bent budgethouder: facturen goedkeuren, aanbestedingen doen, contracten
opmaken en beheren …

● Je organiseert de marketing en communicatie voor de producten in samenwerking
met gespecialiseerde collega's.

● Bij succes en groei van de producten digitale beleving kunnen één of meerdere
productmedewerkers worden toegewezen aan het productteam dat dan door de
productmanager wordt gecoördineerd.

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

cultuursector.
● Je wil zowel praktische taken op je nemen als beslissingsprocessen op strategisch

niveau begeleiden.
● Je bent geprikkeld door nieuwe technologische toepassingen en bent gedreven om

anderen hierover te informeren.
● Je hebt interesse in hoe je een product/dienst financieel duurzaam kan ontwikkelen.
● Je houdt van een job met een zeer divers takenpakket.
● 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 coöperanten.
● Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het

Engels.
● Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld door ervaring).
● 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.

Procedure
We werken met een open procedure. Cultuurconnect doet inspanningen om een divers team
samen te stellen. Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief volgt een (online)
schriftelijke proef. Afrondend komen de geselecteerde kandidaten op gesprek.

De (jury)gesprekken worden gepland op volgende data:
● 24 juni (9u-13u)
● 28 juni (13u-17u)


