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Hoofdredacteur	  van	  het	  magazine	  A+	  Architecture	  in	  Belgium	  
	  
Als	  hoofdredacteur	  van	  A+	  Architecture	  in	  Belgium,	  ontwikkelt	  u	  het	  tijdschrift	  en	  zijn	  inhoud	  rekening	  
houdend	  met	  het	  mission	  statement	  van	  de	  vzw	  CIAUD-‐ICASD	  (zie	  verder)	  
	  
Functieomschrijving	  	  
• De	  hoofdredacteur	  leidt	  het	  tijdschrift	  A+,	  zowel	  inhoudelijk	  als	  inzake	  productie	  en	  budgettaire	  planning	  
• De	  hoofdredacteur	  ontwikkelt	  de	  beleidslijnen,	  de	  doelstellingen,	  en	  de	  strategie	  van	  het	  tijdschrift,	  in	  

overeenstemming	  met	  het	  mission	  statement	  en	  in	  relatie	  tot	  de	  andere	  onderdelen	  van	  A+	  
(programmering	  en	  web).	  	  

• De	  hoofdredacteur	  verzekert	  de	  continuïteit	  van	  het	  magazine	  met	  een	  optimale	  inzet	  van	  mensen	  en	  
middelen	  en	  in	  een	  lange–termijnvisie,	  ook	  wat	  betreft	  de	  samenhang	  tussen	  gedrukte	  en	  online	  media.	  	  

• De	  hoofdredacteur	  werkt	  voor	  bovenvermelde	  zaken	  samen	  met	  de	  redactiecommissie,	  en	  in	  
overeenstemming	  met	  de	  raad	  van	  bestuur,	  de	  directeur	  en	  het	  mission	  statement.	  

• De	  hoofdredacteur	  ontwikkelt	  met	  de	  redactieploeg	  de	  operationele	  doelstellingen,	  budgetten,	  projecten	  
en	  actieplannen	  en	  met	  de	  communicatieverantwoordelijke,	  de	  communicatie	  over	  A+.	  	  
	  

	  
Concreet	  bent	  U	  verantwoordelijk	  voor:	  	  
	  
• het	  opstellen	  van	  het	  redactieplan	  (thema’s	  te	  ontwikkelen	  in	  samenwerking	  met	  de	  culturele	  

programmering)	  	  
• de	  coördinatie	  van	  het	  redactieteam	  (2	  personen)	  	  
• de	  coördinatie	  van	  de	  vergaderingen	  van	  de	  redactiecommissie	  (om	  de	  twee	  maanden)	  
• de	  coördinatie	  met	  de	  mediaregie,	  de	  vormgever	  en	  de	  drukker	  voor	  een	  vlotte	  productie	  van	  de	  nummers	  	  
• De	  voorbereiding	  en	  de	  productie	  van	  de	  nummers	  (opstellen	  van	  het	  paginaplan,	  keuze	  van	  de	  

projecten/auteurs/fotografen,	  follow-‐up	  van	  de	  lay	  out,	  coördinatie	  van	  de	  planning,	  follow-‐up	  van	  de	  
eindredactie,	  enz.)	  

• de	  opvolging	  van	  het	  budget	  betreffende	  het	  tijdschrift	  	  
	  
	  
Profiel:	  	  
	  
• U	  hebt	  ervaring	  in	  het	  architectuurveld	  (praktijk,	  onderwijs,	  cultuursector,	  media…)	  	  
• Ervaring	  in	  de	  publicatiewereld	  is	  een	  pluspunt	  
• U	  kan	  duidelijk	  architectuurkritiek	  formuleren	  en	  u	  beschikt	  over	  een	  vlotte	  pen	  	  
• U	  hebt	  ervaring	  met	  het	  leiden	  van	  een	  ploeg,	  of	  ten	  minste	  met	  de	  coördinatie	  van	  projecten	  	  
• U	  bent	  een	  teamplayer,	  proactief,	  flexibel	  en	  stressbestendig	  ;	  U	  hebt	  een	  positieve	  en	  analytische	  

ingesteldheid	  en	  u	  streeft	  naar	  transparantie	  en	  samenwerking	  
• U	  beheerst	  het	  Nederlands	  en	  het	  Frans.	  De	  beheersing	  van	  het	  Engels	  is	  een	  meerwaarde.	  	  
	  
Wij	  bieden:	  
	  
• Een	  flexibele	  en	  dynamische	  werkomgeving	  met	  ruimte	  voor	  ondernemingszin	  
• Een	  uitdagende	  job	  met	  mooie	  kansen	  in	  het	  cultuur-‐	  en	  architectuurveld	  	  
• Een	  organisatie	  met	  meer	  dan	  40	  jaar	  ervaring	  in	  de	  Belgische	  architectuurcultuur	  (Vlaanderen,	  Wallonië	  en	  

Brussel)	  
• Werken	  in	  een	  aangename	  sfeer	  samen	  met	  6	  bekwame	  collega’s	  



• Een	  bediendecontract	  (5/5	  of	  4/5)	  en	  mandaat	  van	  4	  jaren	  met	  mogelijkheden	  tot	  verlenging	  	  
• Een	  aangepaste	  verloning	  op	  basis	  van	  uw	  competenties	  en	  ervaring	  (CP	  329-‐03)	  en	  extralegale	  voordelen	  

(maaltijdcheques,	  forfaitaire	  woon-‐werkvergoeding,	  eindejaarspremie,	  …)	  	  
	  

	  
Interesse?	  
	  	  
Mail	  ten	  laatste	  op	  maandag	  19	  januari	  uw	  cv	  en	  een	  motivatiebrief	  naar	  laurence.jenard@a-‐plus.be	  	  
	  
Als	  u	  geselecteerd	  wordt,	  vragen	  we	  u	  om	  een	  beknopte	  visienota	  op	  te	  stellen	  en	  samen	  met	  enkele	  
(gepubliceerde)	  teksten	  van	  uw	  hand	  in	  te	  sturen	  tegen	  9	  februari	  2015.	  Vervolgens	  is	  hierover	  een	  
sollicitatiegesprek	  gepland	  op	  13	  februari	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Missie	  

A+	  Architecture	  in	  Belgium	  ziet	  architectuur	  als	  cultuur.	  Met	  de	  publicatie	  van	  een	  tweemaandelijks	  tijdschrift,	  
een	  website	  en	  het	  organiseren	  van	  lezingen	  en	  tentoonstellingen	  wil	  A+	  Architecture	  in	  Belgium	  de	  referentie	  
zijn	  voor	  architectuur	  en	  stedenbouw	  in	  Vlaanderen	  en	  België.	  

A+	  Architecture	  in	  Belgium	  brengt	  de	  lokale	  architectuurproductie	  in	  kaart,	  archiveert	  deze,	  toont	  speciale	  
aandacht	  voor	  aankomend	  talent	  en	  zorgt	  voor	  kruisbestuiving	  tussen	  het	  lokale	  en	  het	  internationale	  niveau.	  
A+	  Architecture	  in	  Belgium	  biedt	  eveneens	  een	  platform	  aan	  voor	  reflectie	  over	  de	  rol	  van	  architectuur	  en	  een	  
kritisch	  standpunt	  om	  het	  architectuurdebat	  te	  voeden.	  

Door	  inventarisatie,	  bevraging	  en	  promotie	  tracht	  A+	  Architecture	  in	  Belgium	  architecten,	  beleidsmakers	  en	  
bouwheren	  aan	  te	  zetten	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  kwaliteitsvolle	  invulling	  van	  onze	  gebouwde	  omgeving.	  A+	  
Architecture	  in	  Belgium	  tracht	  hiermee	  eveneens	  bruggen	  te	  slaan	  tussen	  architectuurdebat	  en	  -‐productie	  en	  
tussen	  de	  gewesten,	  de	  gemeenschappen	  en	  het	  internationale	  niveau.	  

	  


