OPERATIONEEL MANAGER
creatief ontwerpbureau

Ter versterking van de partners, rekruteert FELT architectuur & design
een Operationeel Manager (v/m/x).
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FELT architectuur & design is een multidisciplinair ontwerpbureau actief in zowel architectuur en stedenbouw, als
interieur- en scenografie-ontwerp en zelfs design. De architectuurstudio werkt voor zowel overheden als
particulieren, maar heeft een voorliefde voor opdrachten met een maatschappelijke dimensie. Het zwaartepunt van
de portfolio ligt bij publieke architectuuropdrachten, bekomen via wedstrijdprocedures. Als jong ontwerpbureau
wist FELT de laatste jaren een plek af te dwingen in de boeiende Belgische architectuurscène. Het kan competitief
meedingen naar ambitieuze architectuur opdrachten en heeft reeds een uitgebreid portfolio opgebouwd in
tentoonstellingsontwerp.
Van bij de opstart in 2014 is FELT actief bezig geweest met zijn eigen evolutie als ontwerpbureau vanuit artistiek,
socio-cultureel en economisch oogpunt. Hierbij gaat veel aandacht naar de eigen profilering, het zoeken naar
groeikansen en het bepalen van een eigen positie in het brede werkveld waarin de studio actief is. Zelfreflectie en
een kritische houding t.o.v. de eigen werking en productie vormen hierbij kernwaarden van het bureau. Dat uit zich
in een voorliefde voor uitvoerig ontwerpend onderzoek d.m.v. een diverse artistieke productie en een kritische
reflex, die volgehouden wordt tot tijdens het ‘maakproces’ zelf.
Vanuit de wens om te blijven ‘leren’ en om de eigen expertise te toetsen aan en uit te breiden met de inzichten van
anderen, tracht FELT steeds boeiende samenwerkingen aan te gaan op maat van het project. Hiervoor worden cocreatie processen opgezet met collega ontwerpers, studiebureaus, kunstenaars, externe adviseurs of gebruikers. Deze
voorliefde voor samenwerken en het delen van kennis vormt ook het fundament van de Ontwerp-poel, de coworking in het centrum van Gent die FELT mee heeft uitgebouwd en deelt met een viertal andere creatieve
ondernemingen.
Het eigen team van een 8-tal medewerkers wordt aangestuurd door de twee partners, die tegelijk instaan voor de
creatieve directie, het algemeen management en de dagdagelijkse organisatie. De gestage groei van het bureau en
de schaalvergroting in de projecten heeft er echter toe geleid dat er nood is aan een bijstelling van deze interne
structuur. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame groeistrategie voor de onderneming, waarbij een werkend
ondersteuningskader wordt opgezet voor de creatieve werking. Het opzet hierbij is de reeds aanwezige kwaliteiten
en succesvolle methodologie door te ontwikkelen, gepaard aan een algehele professionalisering van de
onderneming. De bestaande bedrijfscultuur, die hierboven kort werd toegelicht, wordt hiermee geenszins overboord
gegooid maar veeleer geconsolideerd met het oog op een duurzame groei.
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Hiervoor zijn we op zoek naar een geëngageerde werkkracht die:
-

een verschil wil maken in de organisatie
strategisch kan denken op lange termijn
efficiënt kan plannen en bijsturen op korte termijn
vertrouwd is met ondernemen in een creatieve context
vanuit eigen ambitie anderen kan motiveren
enthousiast is en dat ook uitstraalt

We zoeken een operationeel manager die:
-

ervaring heeft met projectmanagement en administratie
een basiskennis heeft van financiële rapportage en boekhouding
een subsidiedossier, kandidatuur of offerte kan opmaken
weet heeft van personeelszaken, team-organisatie en office-logistics
uitblinkt in efficiënte communicatie en coördinatie

Een vlotte pen en oog voor grafiek zijn een absolute plus, social-media skills wenselijk.
Ben je een geëngageerd, nauwkeurig, communicatief en administratief sterk persoon met kennis van en/of
interesse voor het brede culturele veld en de sector architectuur & design die het team van FELT wil
ondersteunen én aansturen bij het verder uitbouwen van een duurzame organisatie, dan ben jij voor ons
de geknipte v/m/x.
FELT biedt een halftijdse functie (onderhandelbaar naar 60% of meer), verloning in overeenstemming met
de functie, passend voor een creatieve organisatie en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Statuut is
bespreekbaar.
Stuur tegen uiterlijk 1 maart 2021 je motivatiebrief samen met jouw cv naar jobs@felt.works.
Discretie wordt verzekerd.
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