
 

 

 

 

 

VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT METX (deeltijds) 

  

MET-X is een productiehuis voor grootstedelijke muziek, een huis van en voor 

muziekmakers. Het is een echte hub voor wie de stad ten volle beleeft en geboeid is door 

alles wat er muzikaal groeit: Afrikaanse fanfare, organische drumbeats, jazz van de 

bovenste plank of jong percussiegeweld uit Molenbeek. Of nog beter, een mix van dit alles! 

Never smooth, always exciting. 

  

We zijn op zeer korte termijn op zoek naar een zakelijk assistent.e (M/V/X) om ons team te 

versterken. 

 

Functie 

Je ondersteunt de algemene directie door het uitvoeren van administratieve zaken: 

• Samen met de algemeen directeur, ben je mee verantwoordelijk voor het zakelijk 

beleid (financieel beleid, personeelsbeleid en interne organisatie)   

• Samen met de externe boekhouder, ben je verantwoordelijk voor de facturatie en 

boekhouding, en je boekt facturen in in het programma Winbooks on web. 

• Je volgt het zakelijke luik van de subsidie- en afrekeningsdossiers mee op. 

• Je staat in voor de opvolging van contracten met artiesten en coproducenten 

• Je beheert verzekeringsdossiers  

 

Profiel 

 

Competenties 

 

• Je bent administratief sterk en werkt georganiseerd 

• Je werkt graag in team, maar je kan ook zelfstandig werken en je hebt een sterk 

analytisch vermogen 

• Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail 

 

Kennis 

• Je hebt idealiter een voorkennis van analytische boekhouding en ervaring met 

budgettering en rapportering 

• Je hebt een grondige kennis van IT-toepassingen in het bijzonder MS Office en 

Excel 

• Je bent minstens tweetalig (Frans, Nederlands) en de kennis van het Engels is 

een pluspunt 

• Kennis van het boekhoudprogramma winbooks on web en een rijbewijs B is een 

plus 

  



Wij bieden: 

-         een deeltijds contract onbepaalde duur (2,5/5e)  

-         verloning volgens PC 304, CAO muziek 

-         het werkschema is bespreekbaar 

-         maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag 

-         transportvergoeding en tussenkomst in telefoonkosten 

-         een boeiende job in een topteam, in de Brusselse Marollen 

  

Solliciteren: 

Geïnteresseerd? Stuur jouw cv en motivatiebrief vóór 20 augustus 2019 naar Leen De 

Spiegelaere, leen@metx.be.  

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 26 augustus 2019. 

Vragen? leen@metx.be of 02 218 70 52 

 

Meer info: 

www.metx.be 
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