
 
 
Terra Nova Collective (TNC) ontrafelt en verkent sinds 2012 vergeten muzikale 

parels  uit de Lage Landen, met een focus op repertoire uit de klassieke en 

romantische periode. Hierdoor vormt TNC een bijzonder knooppunt in het 

kunstenveld: een creatieve en kritische omgeving waarin het academische en het 

artistiek-uitvoerende een mooie synergie vormen.  

TNC realiseerde de voorbije jaren nieuwe partituuruitgaven en wetenschappelijke 

publicaties, zowel als cultureel geïnformeerde uitvoeringen, vele CD-opnames en 

podcasts. Vanuit Antwerpen reist TNC door binnen- en buitenland.  

TNC wordt structureel ondersteund door de Vlaamse overheid.  

Neem gerust een kijkje op onze website  www.terranovacollective.com  

 
Om deze missie en visie van het collectief nu en in de toekomst verder te 
ontwikkelen zoekt TNC per 1 januari 2023 een 
 
Zakelijk leider 
 
De zakelijk leider wordt deel van het collectief, en werkt nauw samen met de rest 
van het team.  Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie en het beleid, 
en voor het onderhouden van contacten met stakeholders, inclusief subsidiënten. 
Ze leggen rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur over het 
gevoerde beleid. 
 
De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het zakelijk en financieel beleid en de 
dagelijkse werking. 
 
 
 
 



TNC zoekt een zakelijk leider die: 
 

• Affiniteit heeft met de muziek die TNC onderzoekt en uitvoert: laat-
zeventiende, achttiende en vroeg-negentiende-eeuwse muziek; 

• Toegankelijk is en de kernwaarden van TNC begrijpt en mee kan uitdragen; 
• Het collectief op concerten in binnen- en buitenland vervoegt en 

vertegenwoordigt; 
• Het netwerk van TNC onderhoudt, duurzaam verder ontwikkelt en deels 

kan instaan voor de verkoop van concerten; 
• Situationeel is, afwegingen kan maken en een balans kan vinden tussen het 

zakelijke en het creatieve belang; 
• Kennis heeft van subsidietrajecten, fondsen, IT-skills & social media; 
• Een goede kennis heeft van het Nederlands, Frans en Engels; kennis van 

het Duits is een plus; 
• Iemand die nauw wil samenwerken met het hele TNC team, en dit binnen 

een bottom-up-managementstijl; 
 
 
TNC biedt: 

• Een marktconforme Fair Practice vergoeding volgens PC 304, niveau A, 
60%, met mogelijkheid tot uitbreiding; 

• Een pakket aan extra legale voordelen; 
• Flexibele werktijden met mogelijkheid tot thuiswerk en met vaste 

overlegmomenten; 
• Deelname aan de ontwikkeling van het ensemble, samen met een gedreven 

team. 

 
Heb je zin, tijd, belangstelling voor de functie of wil je meer weten?  
Neem dan voor 30 september 2022 contact op via office@terranovacollective.com 


