Vacature artistiek jeugdwerker - Vrijzinnig Jongeren Ontmoetingscentrum
De Kim
Jobinhoud
●
●
●
●
●
●
●

Je bent het aanspreekpunt van de artistieke werking, waar je makkelijk contact legt met de
jongeren en hen enthousiast kan maken voor diverse artistieke engagementen.
Je wordt verantwoordelijk voor de werking van de muziekstudio en bent bereid andere
artistieke disciplines aan te bieden en te begeleiden.
Je gaat participatief te werk en bent verantwoordelijk voor het organiseren en ondersteunen
van een artistiek aanbod die aansluit bij de interesses van de jongeren.
Je werkt artistieke projecten uit die empowerend werken en de jongeren kunnen verenigen.
Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen van subsidiedossiers en
werkingsverslagen.
Je legt contact en werkt samen met relevante partners en organisaties.
Je bouwt een vertrouwensband op met de jongeren en ondersteunt ze waar nodig.

Kennis
●
●
●
●
●
●
●

Je beheerst bij voorkeur zelf een artistieke discipline en hebt kennis van en interesse in
andere disciplines.
Je kan aan de slag met audioprogramma’s en opnametechnieken.
Kennis van video opname, montage en bewerking is een pluspunt.
Je bent op de hoogte van de culturele kaart in de wijde omgeving zowel in podiumkunsten
als in beeldende kunst.
Je hebt affiniteit met de leefwereld van jongeren.
Je hebt Inzicht in de sociale kaart van Oostende.
Je hebt voeling met groepsdynamische processen.

Specifieke functiekenmerken
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je kan goed observeren, signaleren en op maat van de jongeren werken.
Je bent geduldig en kan zowel met een groep overweg en individuele begeleiding aanbieden.
Je kan je goed uitdrukken zowel mondeling als schriftelijk en legt vlot contact met jongeren,
persoonlijk als op sociale media.
Affiniteit met rap en hiphop is een pluspunt maar niet noodzakelijk.
Werken in de vrije tijd van jongeren schrikt je niet af. Je werkt tijdens vakanties, weekends
en avonden.
Je bent flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je kan zowel individueel als
in team werken.
Je staat positief in het leven en hebt een open kijk op de maatschappij.
Je beschikt over organisatorische capaciteiten en durft initiatief te nemen.
Je hebt kennis van conflicthantering.
Je hebt respect voor de vrijzinnige levensvisie.

Profiel
●
●
●

je bent verbonden en hebt een grote voeling met de hedendaagse jongerenculturen.
Je hebt een grote passie voor kunst en cultuur en kan dit vlot overbrengen.
Je bent bereid om je bij te scholen.

Aanbod
●
●
●
●

Een deeltijds contract (4/5) voor bepaalde duur tot 1 januari 2024. De tewerkstelling gebeurt
o.b.v. subsidiëring, wat mogelijks verlengd kan worden.
Verloning volgens paritair comité 329.01, loon barema B1C.
Alle faciliteiten om uw taken naar behoren uit te voeren.
Een evenwaardige plaats in een leuk en dynamisch team.

Sollicitatieprocedure
●

Solliciteren kan door je cv + motivatiebrief te mailen naar vjoc.dekim@gmail.com t.a.v. Jens
Bonte voor 17/01/2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25/01/2021.
Indiensttreding vanaf 1/02/2021.

